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1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент 

учнівського та педагогічного колективу тощо. 

 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням 

природничих наук Деснянського району міста Києва розпочала свою роботу з 

1 вересня 1993.  

Школа прагне підняти рівень освіти до сучасних світових стандартів.  

Структура школи включає три ступені.  

І ступінь - початкова школа,( 1 - 4 класи),   

ІІ ступінь - середня школа,  (5-9 класи ), 8-9 класи – допрофільної 

підготовки,  

ІІІ ступень – старша школа ( 10 - 11 класи) - профільні.  

В залежності від власних уподобань, здібностей, вибору майбутньої 

професії учні можуть продовжувати навчання  у відповідності до профілю: 

природничо-математичного.   

Викладання навчальних предметів у 1-11 класах здійснюється 

українською мовою. В школі з 1 класу вивчається англійська і німецька  мови.  

У 2015-2016 н. р. школа працювала за п’ятиденним робочим тижнем.     

Навчалося 1048 учнів (38 класів), з них: 

1- 4 класи – 412 учнів (14 класів, 57 учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень);  

5-9 класи – 529 учнів (20 класів, 28 учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень);  

10 – 11 класи – 107 учнів (4 класи, 13 учнів з високим рівнем 

навчальних досягнень).  2 учні отримали свідоцтва з відзнакою, 5 учнів – 

Золоту медаль,   2 учні – Срібну медаль, 4 учні – Похвальну грамоту.  

У 2015-2016 н. р. в школі працювало 78 педагогічних працівників,  із 

них 11 -  працівників пенсійного віку.  

Серед педагогів: 1 має звання  „Відмінник освіти України”, 10 – 

«Учитель-методист», 24 – «Старший учитель», 48 – вищу кваліфікаційну  

категорію;  11 – І категорію, 6 – ІІ категорію, 13 – спеціаліст. 
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2. Завдання і  проблеми, над якими працював заклад. 

 

Протягом 2015-2016 н. р. навчально-виховний  процес в школі  було  

спрямовано на виконання Конституції України, Законів України  «Про 

загальну середню освіту», Державної національної програми «Освіта» 

(УКРАЇНА ХХІ СТОЛІТТЯ), Концепції профільного навчання у старшій 

школі, Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної 

пам’яті  у жителів міста Києва на 2015-2020 роки, Концепції Державної 

цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-

2020 роки  та інших документів про розвиток освіти.  

Основою всіх перетворень   в школі  стало реальне знання потенційних 

можливостей дитини, прогнозування потреб  та моделі розвитку особистості, 

необхідність застосування в навчально-виховному процесі особистісно- 

орієнтованих педагогічних технологій.  

Протягом навчального року педагогічний колектив школи працював  над 

науково-методичною темою:  «Використання методу проектів у навчально-

виховному процесі». 

Напрямки роботи, над якими працював колектив школи у 2015-2016 

навчальному році: 

1. Впровадження профільного навчання. 

2. Участь в експериментальній діяльності «Школа повного дня». 

3. Впровадження особистісно – зорієнтованих методик навчання учнів 

з метою забезпечення педагогічних умов соціалізації молоді та виховання в них 

життєвих компетенцій, педагогічна технологія «Росток». 

4. Створення умов для самореалізації обдарованих і талановитих дітей 

(раціональне використання варіативної складової навчального плану). 

5. Наукове забезпечення проектно-пошукової діяльності вчителів та 

учнів школи. 

6. Впровадження методу проектів у навчальний та виховний процес. 

7. Розробка програми партнерства: батьки - учні – вчителі. Гуманізація 

стосунків між батьками, учнями, вчителями з  посиленням виховного впливу 

на учнівську молодь. 

8. Впровадження концепції інформатизації школи та використання 

комп’ютерних технологій в навчальному процесі. 

9. Збереження кращого вітчизняного педагогічного досвіду та традицій 

школи. 

10. Забезпечення умов для зростання професійної компетентності 

вчителів школи. 

11. Формування навичок здорового способу життя  у молодого 

покоління. 
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12. Зміцнення матеріально-технічної бази школи та створення інших 

необхідних умов для забезпечення навчально – виховного процесу на 

сучасному рівні. 

У 2015-2016  н. р. діагностична, аналітична та корегуюча робота 

колективу  та адміністрації школи була спрямована на: 

- дотримання чинного законодавства в галузі освіти; 

- забезпечення комплексу умов для навчання і виховання дітей; 

- оновлення змісту та технологій навчання природничих наук; 

- вихованню почуття поваги до державних символів, формуванню духовних і 

громадянських цінностей, усвідомленню своєї причетності і 

відповідальності за долю країни і народу України; 

- створенню безпечних умов для навчання (проведення уроків основ здоров’я, 

чергування вчителів під час перерв, формування навичок здорового способу 

життя, профілактика негативних явищ серед учнівської молоді); 

- формуванню цілісного ставлення до себе як до людини, до інших людей; 

- якісній перебудові управлінської діяльності, основними складовими якої є 

посилення впливу громадського управління, демократизація клімату у 

педагогічному колективі, що ґрунтується на партнерстві і співпраці всіх 

учасників навчально-виховного процесу; 

- організації харчування дітей; 

- роз’яснювальній роботі серед батьків щодо впровадження шкільної форми; 

- забезпеченню шкільної бібліотеки фаховими журналами, друкованою 

літературою, освітянською пресою; 

- дотриманню виконавської дисципліни (виконання наказів, їх аналіз). 

 



 

 6 

3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. 

Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо здобуття загальної середньої 

освіти. Заходи, які вживалися закладом з метою їх повернення до 

навчання. 

 

На базі школи створені всі умови для здобуття учнями початкової,  

базової та повної загальної середньої освіти. В школі є басейн,  два спортивні 

зали,  тренажерний зал.  

У школі створені необхідні умови для навчання і виховання учнів: світлі 

і затишні класні кімнати. Для проведення цікавого дозвілля  учнів 1-4 класів є 

ігрова кімната, естетично оформлені зали. Учні 5–11 класів працюють у 52 

кабінетах. 

Два комп’ютерні кабінети укомплектовані 26 комп’ютерами.  

Продовжується робота з інформатизації бібліотеки. Комп’ютерною та 

офісною технікою оснащені робочі місця директора школи, його заступників з 

навчально-виховної та виховної роботи, секретаря, бібліотекаря, вчителів 

біології (Кравченко О.І., Мазур Г.І.), математики (Тарасенко К.П., Занько М.І., 

Розанович Н.А.), фізики (Нижник О.Г.), географії (Мойсієнко І.Г.), початкової 

школи (Чернова О.В., Вакуленко І.В.), української мови та літератури 

(Пальчевська Т.Г., Литвиненко Т.М.) та бухгалтерії.  

В школі створені і оснащені необхідними засобами навчання 

спеціалізовані кабінети:  біології, хімії, фізики. 

Уроки трудового навчання проводяться у майстерні обслуговуючої праці.   

Спортивна база школи включає два спортивні зали, обладнані 

роздягальнями та душовою, басейн, необхідне спортивне обладнання. 

Уроки «Захисту Вітчизни»  проводяться у кабінеті допризовної 

підготовки, навички стрільби  учні здобувають у шкільному тирі. 

За школою закріплений мікрорайон. В порівнянні з минулим роком в 

мікрорайоні проживає 740 дітей і підлітків від 6 до 18 років, з них навчаються в 

навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти 736 

чоловік,  у тому числі: 

- у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів  - 597 

- у професійно-технічних навчальних закладах   - 68 

- на основних відділеннях вищих навчальних  

закладів усіх рівнів акредитації      - 71  

- не навчаються  для здобуття повної загальної 

середньої освіти        –– 

- відомості відсутні        - 4 
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Школою проводились такі заходи щодо роботи з учнями та їхніми 

батьками: 

1) шкільним психологом була розроблена тематика бесід для 

батьківських зборів з метою роз’яснення батькам прав дитини; 

2) завдяки плідній співпраці адміністрації школи, батьківського 

комітету та учнів школи, за минулий рік на шкільному обліку не стояло жодної 

неблагополучної сім’ї ; 

3) шкільний психолог проводила загальношкільні батьківські збори 

«Профорієнтація учнів 7, 9-х класів»; лекторії для батьків, індивідуальні 

спілкування з батьками; 

4) активно працювала з невстигаючими учнями рада учнівського 

самоврядування “Лідер”; 

5) проводились лінійки дисципліни для учнів, які порушують правила 

внутрішкільного розпорядку. 
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної 

ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності. 

 

У 2015-2016 навчальному році  педколектив школи працював над 

науково-методичною темою: «Використання методу проектів у навчально-

виховному процесі». В організації методичної роботи школа керувалася 

«Концепцією Державної цільової соціальної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», 

Концепцією профільного навчання у старшій школі, Концепцією розвитку 

української мови, культури та виховання історичної пам’яті  у жителів міста 

Києва на 2015-2020 роки, Концепцією Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки, 

продовжувала роботу по впровадженню педагогічної технології «Росток» у  

1-7-х классах та експерименту  «Школа повного дня», роботу над створенням 

системи розвитку обдарованої особистості, виявлення творчих здібностей і 

таланту учнів.  

Пріоритетними напрямками роботи було підвищення вимог до 

викладання природничо-математичних дисциплін, підтримка 

експериментальної роботи педагогів, активізація використання інтерактивних  

технологій у всіх сферах життєдіяльності школи, налагодження і підтримка  

міжнародних партнерських зв’язків  із школами Європи, участь у 

міжнародних освітянських проектах. З 2016 року школа активно долучилась 

до роботи у проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Учні та вчителі взяли 

участь у  ХVІІ Всеукраїнській  конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в 

Україні «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна 

парадигма». 

За основу методичної роботи школи брались сучасні теоретичні 

положення та концепції новітньої вітчизняної педагогіки: визнання 

пріоритетної ролі особистості в забезпеченні її індивідуальних освітніх 

потреб; науково-методичне забезпечення в навчальній діяльності 

спрямовувалось на оновлення методів навчання, в основі яких лежить 

розвиток самостійності учнів, їхньої пізнавально-дослідницької діяльності. 

Творчому застосуванню методів і прийомів роботи з учнями сприяли 

реалізація принципів дискусійності, проблемності в процесі індивідуального, 

групового і колективного навчання. 

Для координації всієї методичної роботи, акумуляції нових інноваційних 

технологій, розробки та реалізації проблем, над якими працювала школа в 

цьому навчальному році та шкільні методичні комісії. 

Голови шкільних методичних комісій спланували роботу, враховуючи 

глибоке вивчення вчителями навчальних програм, систематичне знайомство з 
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новинками педагогічної і методичної літератури, з передовим педагогічним 

досвідом. З цією метою було складено графік проведення відкритих уроків, 

позакласних заходів по предметах, предметних тижнів, семінарів, круглих 

столів. Роботу предметних методичних комісій сплановано на основі 

систематичного вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів, виявлення 

прогалин в їхніх знаннях, визначення потреб кожного вчителя в наданні йому 

методичної допомоги, при цьому чітко визначивши форми методичної 

роботи.  

Згідно з планом роботи школи систематично проводилися  засідання 

шкільних методкомісій. 

Було створено методичну раду.  З метою розвитку творчих здібностей 

вчителів, підвищення рівня їхньої методичної підготовки, створення 

атмосфери співробітництва вчителів і учнів продовжено роботу творчих груп: 

- урок – творча лабораторія вчителя (вчителі природничого циклу, іноземної 

мови, образотворчого мистецтва). Керівник – Нишук С.С., вчитель хімії. 

Тема «Застосування інноваційних технологій та методик для реалізації між 

предметних зв̓язків у навчально-виховному процесі»; 

- «Креатив» (вчителі історії, української мови та літератури). Керівник – 

Пальчевська Т.Г., вчитель української мови та літератури. Тема 

«Використання ІКТ в навчальному процесі»; 

- поширення педагогічного досвіду вчителя фізкультури Ветькало Л.І. 

(третій рік). Керівник – Прищепа Л.І., практичний психолог. Тема «Ігровий 

метод як один із методів розвитку основних рухових здібностей учнів». 

Організувано наставництво досвідчених вчителів над молодими 

спеціалістами. Працювала «Школа молодого вчителя», якою керує  

Кононенко О.Т.  

Зміст роботи  “Школи молодого вчителя” визначає першочергові 

проблеми і найбільш типові труднощі, з якими стикаються молоді 

спеціалісти, які можна сформулювати так: 

1) допомагати у плануванні та організації роботи з питань модернізації 

навчально-виховного процесу;  

2) сприяти постійному творчому зростанню, формуванню педагогічної 

майстерності;  

3) утверджувати передові методи у викладанні навчальних дисциплін;  

4) правильно обирати форми, методи  і засоби навчання на уроках та у 

виховних заходах;  

5) допомагати у роботі зі шкільною документацією;  

6) допомагати в організації навчально-виховного процесу, зокрема у роботі з 

батьками учнів.  
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З метою адаптації молодих спеціалістів та малодосвідчених вчителів у 

процесі професійної діяльності, забезпечення належного рівня готовності згідно 

з вимогами навчально-виховного закладу, молодим спеціалістам та 

малодосвідченим вчителям надавалась методична допомога адміністрацією 

школи та вчителями-наставниками: Назарчук Н.І., Дзиговською О.В.,    

Іващенко І.М., шкільним психологом Прищепою Л.І., Сапітон В.М., Борис І.І., 

Франковою О.В., Вакуленко І.В., Коберник В.М., Нижник О.Г.  

Протягом поточного навчального року молоді спеціалісти та 

малодосвідчені вчителі Ковтун Н.Д., Дятлова В.О., Штрекер А.І., Коваленко 

К.В., Висоцька О.М., Смоляр І.В., Снітковська Н.В. отримували консультації та 

методичну допомогу з метою підвищення свого методичного рівня, 

удосконалення  психолого-педагогічної та фахової підготовки.  

У 2015 - 2016 навчальному році було проведено 9 засідань методкомісії 

молодих спеціалістів. Для них проводились консультації, семінари, уроки 

педагогічної майстерності, під час яких було розглянуто такі питання: 

складання та ведення шкільної документації, предметних документів, вивчення 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та методи запобігання 

неуспішності дітей; труднощі у викладанні навчальних предметів та необхідна 

допомога; організація учнівського колективу, використання різних форм і 

методів виховної та навчальної роботи тощо.  

Велику допомогу в роботі з молодими вчителями надавали практичний 

психолог Прищепа Л. І., заступники директора з навчальної роботи     Іващенко 

І.М. та Дзиговська О.В.  

Неодноразово надавалась допомога молодим вчителям з боку 

адміністрації школи, роботу контролювала заступник директора з навчальної 

роботи Назарчук Н. І.  

У квітні було проведено тиждень педагогічної майстерності, а у травні – 

творчий звіт молодих вчителів, під час якого молоді вчителі давали відкриті 

уроки та позакласні заходи, виявивши старанність та наполегливість у 

підвищенні свого фахового рівня.  

З метою підвищення методичного і професійного рівня вчителів школи 

створено творчі групи, які залучаються до проведення педагогічних рад за 

такими темами: 

І.  «Про підсумки роботи школи у 2014-2015 н.р. Затвердження річного плану 

роботи школи на 2015-2016 н.р.». Відп. Назарчук Н.І.  

Творча група:  Дзиговська О.В., Іващенко І.М. 

ІІ. «Робота класних керівників та класоводів в реалізації принципів 

превентивного виховання». Відп. Корцова Ю.В. Творча група: Стешенко І.В., 

Франкова О.В., Гутенко Л.А. 
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ІІІ. «Розробка тактики педагогічної діяльності з реалізації програми 

дослідження». Відп. Дзиговська О.В. Творча група: Кирилюк Н.І., Нишук С.С., 

Литвиненко Т.М.  

ІV. «Про підсумки роботи за Програмою впровадження педагогічної технології 

«Росток». Відп. Іващенко І.М. Творча група: Чернова О.В., Сапітон В.М., 

Скаржинець О.Л. 

Продовжували впроваджувати в навчально-виховний процес, починаючи 

з початкової школи, комплексну програму розвитку дитини «Росток», метою 

якої є розвиток особистості учня на засадах створення цікавих комплексних 

цілісних уявлень про навколишній світ.  

Основною метою та завданням Програми розвитку дітей «Росток» є 

створення необхідних психологічних та педагогічних умов для всебічного 

розвитку творчого потенціалу учнів, становлення духовної, культурної 

особистості громадянина України. А основними принципами є: принцип 

інтеграції  та принцип екологізації.  

У 2015-2016 навчальному році до 1-го класу було прийнято 117 дітей до 

класів, що навчаються за педагогічною технологією «Росток» та пройшли 

попередню співбесіду з практичним психологом школи Прищепою Л.І. і 

заступником директора з навчальної роботи Іващенко І.М.  

Співбесіда проходила за затвердженою програмою. Запропоновані 

методики є діагностичним комплексом, який дозволяє побачити стан найбільш 

важливих для адаптації до шкільного навчання сторін психіки дитини.   

Первісна адаптація першокласників відбувається упродовж двох тижнів, 

тому через два тижні після початку навчання в школі проводилась перша 

психодіагностика за методикою – Cкринінг-діагностика О.Єкжанової. За 

результатами виконання даної методики можна визначити наступні властивості 

особистості дитини: 

- тип вищої нервової діяльності; 

- інтелектуальну сферу; 

- об’єм оперативної пам’яті; 

- особливості мислення; 

- загальну обізнаність. 

Метою діагностики було визначення ступеня довільності – критерію 

особистісної зрілості дошкільника. Чим нижче довільність , тим більше 

проблем виникне під час перебування дитини у класі. З позиції психології це 

можна прокоментувати таким чином: чим менше особистісна зрілість дитини, 

тим важче їй опанувати новий вид соціальної діяльності – навчання.  
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Результати діагностики учнів, відповідно до тестових норм занесені до 

таблиці: 

 

 

Рівень 

1-А 

(30 уч) 

1-Б 

(29 уч) 

1-В 

(29 уч) 

1-Г 

(29 уч) 

Разом 

(117 учнів) 

Вище середнього 1 

3 % 

- 2 

7 % 

1 

3 % 

4 

3 % 

Середній 24 

80 % 

18 

62 % 

16 

55 % 

14 

48 % 

72 

62 % 

Нижче середнього 2 

7 % 

6 

21 % 

5 

17 % 

8 

28 % 

21 

18 % 

Дуже низький 3 

10 % 

5 

17 % 

6 

21 % 

6 

21 % 

20 

17 % 

 

Діти, які виконують завдання на рівні нижче середнього  і низькому, 

потребують додаткової індивідуальної психодіагностики.  

Результати анкетування першокласників за допомогою методики 

Лусканової І. з метою діагностики шкільної мотивації занесені до таблиці: 

 

Рівень мотивації навчання першокласників 

 

Рівень 

1-А 

(30 уч) 

1-Б 

(29 уч) 

1-В 

(29 уч) 

1-Г 

(29 уч) 

Разом 

(117 учнів) 

високий 22 

73 % 

20 

69 % 

20 

69 % 

22 

76 % 

84 

72 % 

середній 6 

20 % 

8 

28 % 

7 

24 % 

5 

18 % 

26 

22 % 

зовнішня 

мотивація 
2 

7 % 

1 

3 % 

1 

3 % 

1 

3 % 

5 

4 % 

низький - 

 

- 1 

3 % 

1 

3 % 

2 

2 % 

шкільна 

дезадаптація 
- - - - - 
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За результатами використаної методики 6% дітей потребували 

педагогічної і психологічної допомоги для підвищення рівня мотивації 

навчання. Саме тому на 26.10.2015 р. дезадаптованих  дітей виявлено не було. 

Було організовано психологічний супровід учнів та надавалася консультація 

батькам тих учнів, які за спостереженнями  та за результатами опитувань і 

діагностики увійшли до групи дітей, у яких можуть виникнути проблеми в 

адаптації.  

Слід зазначити, що в усіх 1-х класах, завдяки класоводам  Могиленко Г.І., 

Ковтун Н.Д., Вакуленко І.В., Нагозі Н.А. було створено затишну, по-

домашньому спокійну атмосферу, що дало можливість учням розкритися, 

вільно висловлювати  свої думки,  звертатися  за допомогою  та  порадою. Усі 

учні 1-х класів отримали належне емоційне спілкування та достатню увагу з 

боку класоводів.  

Окрім цього, для ефективності та результативності  розвивального 

навчання учнів, заступником директора з навчальної роботи  Іващенко І.М. під 

час аналізу відвіданих  уроків класоводам 1-х класів були надані наступні 

методичні рекомендації: 

- розробити та впроваджувати в організацію навчального процесу різні 

педагогічні прийоми з метою засвоєння учнями соціальних норм школяра 

(вірші, пісні, казки, програвання сценок); 

- забезпечувати організований початок  уроку; 

- приділяти  особливу увагу організації діяльності  учнів на уроці;  

- вчителям під час уроків тримати в полі зору кожного учня індивідуально; 

- проводити на кожному уроці по 2 динамічні паузи (фізкультхвилинки, 

гімнастику для пальчиків, для очей, психогімнастику, релаксаційні хвилинки 

тощо); 

- обов’язково підводити підсумки уроків; 

- контролювати тривалість уроку (35 хвилин); 

- постійно слідкувати за поставою учнів; 

- проводити уроки, збагачені корисною інформацією, з метою зацікавлення та 

заохочення учнів.  

Остаточна адаптація першокласників до умов шкільного навчання 

відбувалася протягом року. За цей період учні засвоїли правила шкільного 

розпорядку, правила поведінки на уроці і перерві, добре роззнайомилися з 

однокласниками і сприйняли свою соціальну роль – учень школи. З метою 

визначення наскільки успішно відбувається остаточна адаптація дитини до 

школи, перевірки динаміки психічного розвитку було проведено 

психодіагностику першокласників на кінець навчального року.  
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Маємо такі результати адаптації учнів перших класів: 

                       

                     Клас  

       Рівень  

  

 1-А 

(30 уч.)  

 

  1-Б 

(29 уч.) 

 

 1-В 

(29 уч.) 

 

 1-Г 

(29 уч.) 

 

Всього 

(117 

учнів) 

Початок 

  року 

 вище середнього 1 - 2 1 4 

 середній 24 18 16 14 72 

 нижче середнього 2 6 5 8 21 

 дуже низький 3 5 6 6 20 

Кінець  

року 

 вище середнього 2 1 2 3 8 

 середній 26 24 22 23 95 

 нижче середнього 2 4 5 3 14 

 дуже низький - - - - - 

Динаміка 

адаптації 

 без змін 24 19 22 21 86 

 зниження 1 - 1 - 2 

 підвищення 5 10 6 8 29 

 

В ході проведення індивідуальної діагностики четверокласників було 

досліджено загальний рівень інтелектуального розвитку учнів та отримано такі 

результати: 

 

Лист із майбутнього учнів 4-х класів 

 4-А 

(31 учень) 

4-Б 

(28 учнів) 

4-В 

(32 учні) 

Всього 

 (91 учень) 

“1” бал 

тільки вітання 

- -  - 

“2” бали 

вітання й прощання 

- -  - 

“3” бали 

тривіальність 

11 10 9 30 

“4” бали 

творчий підхід 

16 15 18 49 

“5” балів 

неординарність 

4 3 5 12 
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З метою дослідження рівня знань учнів було проведено:  

1. Підсумкові контрольні роботи з математики на кінець навчального року, 

проаналізовано результати.  

 

Клас Кількість 

учнів у 

класі 

Кількість 

учнів, 

які 

писали 

роботу 

Рівень навчальних досягнень (%) Якість 

(%) низький середній достатній високий 

2 – А  29 28 - 14 64 22 86% 

2 – Б 30 27 - 37 44 19 63% 

2 – В  27 26 - 7 77 16 93% 

3 – А 29 28 4 21 46 29 75% 

3 – Б 30 25 8 8 68 16 84% 

3 – В  30 30 - 7 60 33 93% 

3 – Г  29 29 7 17 55 21 76% 

 

2. Проведено державну підсумкову атестацію, виявлено якість знань 

четвертокласників, які навчались за педагогічною технологією «Росток». 

 

    Математика      Українська мова  Читання 

 

 

 

 

3. Проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів 1-4-х класів з  

математики за рік. 

 

Клас Якість  

знань 

4 – А  100% 

4 – Б  96% 

4 – В  97% 

Клас Якість  

знань 

4 – А  100% 

4 – Б  89% 

4 – В  91% 

Клас Якість  

знань 

4 – А  100% 

4 – Б  100% 

4 – В  100% 

Клас Кількість 

учнів у 

класі 

Рівень навчальних досягнень(%) Якість 

(%) низький середній достатній високий 

1 – А  30 - 10 80 10 90% 

1 – Б  29 - 10 62 28 90% 

1 – В  29 - 17 62 21 83% 

1 – Г  28 - 18 53 29 82% 

2 – А  29 - 3 69 28 97% 

2 – Б  30 -  16 63 21 84% 
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4. Проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів 1-4-х класів з курсу  

«Навколишній світ» за рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

Аналізуючи  отримані результати, зазначимо, що рівень успішності знань 

учнів досить високий. Вчителі намагаються створювати умови, за яких 

розвивається схильність дітей до нового, нестандартного, бажання самостійно 

розв’язувати  поставлені завдання; а також створення атмосфери творчості, 

2 – В 27 - - 59 41 100% 

3 – А  29 - 14 52 34 86% 

3 – Б 30 - 20 60 20 80% 

3 – В  30 - 23 54 23 76% 

3 – Г  29 - 6 70 24 94% 

4 – А  31 - 16 71 13 84% 

4 – Б  28 - 14 72 14 86% 

4 – В  32 - 6 69 25 94% 

Клас Кількість 

учнів у 

класі 

Рівень навчальних досягнень(%) Якість 

(%) 
низький середні

й 

достатні

й 

високий 

1 – А  30 - - 66 34 100% 

1 – Б  29 - 9 49 22 91% 

1 – В  29 - 17 52 31 83% 

2 – А  29 - - 24 76 100% 

2 – Б  29 -  - 38 62 100% 

2 – В 27 - - 7 93 100% 

2 – Г 27 - - 44 56 100% 

3 – А  29 - - 30 70 100% 

3 – Б 30 - - 40 60 100% 

3 – В  30 - - 44 56 100% 

3 – Г  29 - - 48 52 100% 

4 – А  31 - - 52 48 100% 

4 – Б  28 - 7 43 50 93% 

4 – В  32 - 6 66 28 94% 
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розкутості, вільного спілкування, що дало можливість покращити результати 

навчальних досягнень.  

Учні мають відповідний обсяг знань, умінь і навичок; активні, мають 

потяг до самостійної роботи; логічно мислять; імпровізують, вміють довести 

справу до кінця. Звідси, можна стверджувати, що застосування діяльнісного 

методу на уроках математики та навколишнього світу в початковій школі 

сприяє гармонійному розвитку учнів, забезпечує єдність інтелектуального та 

емоційного сприйняття навчальної діяльності, розвиває вміння вчитися.  

Впродовж 2015 – 2016 навчального року проводились заходи, спрямовані 

на підтримку педагогічних ініціатив та організацію інноваційних пошуків: 

1) засідання методичної комісії вчителів початкових класів з питання 

«Використання групової форми роботи у відповідності з технологією 

діяльнісного методу» (грудень, 2015р.); «Майбутній сучасний першокласник. 

Який він?» (березень, 2016р.); «Проведення ДПА в початковій школі» (квітень, 

2016р.); 

2) педагогічна рада «Управління розвитком корпоративної культури вчителя та 

навчального закладу» (березень, 2016р.); 

3) засідання круглого столу  «Формування діяльнісних здібностей у молодших 

школярів – основа успіху в середній школі» (жовтень, 2015р.); 

4) семінари: «Єдиний орфографічний режим у 1-4 класах»  (вересень, 2015р.); 

«Формування вмінь і навичок читання та розуміння тексту» (листопад, 2015р.); 

5) педагогічна майстерня вчителів початкової школи «Забезпечення науково-

теоретичних знань учнів, формування вмінь та навичок, типів пізнавальної 

діяльності на уроках математики та української мови» (вересень, 2015р.) 

6)  постійна співпраця зі шкільним психологом; 

7) майстер-класи «Застосування діяльнісного методу навчання на уроках 

математики та навколишнього світу» були проведені для вчителів, які 

відвідували курси підвищення кваліфікації при Національному університеті 

імені Бориса Грінченка (04.02.2016р., 18.05.2016р.). 

У березні-квітні 2016 року проводилось вивчення стану викладання 

математики та навколишнього світу у 1-4 класах (довідка №7 від 21.04.2016р., 

довідка №8 від 21.04.2016р., довідка №9 від 22.04.2016р., довідка №10 від 

22.04.2016р.);  у травні 2016 року  було написано контрольні підсумкові роботи 

та проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів, результати відображено в 

довідці № 15 від 03.06.2016 року.  

Вчителі початкової школи давали відкриті уроки, ділились набутим 

досвідом, виступали із доповідями, провели «Тиждень педагогічної 

майстерності вчителя перших класів» (наказ №33 від 15.02.2016р.) та «Тиждень 

початкової школи» (наказ №44/1 від 24.02.2016 р.) на високому методичному та 

професійному рівні.  
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Впровадження педагогічної технології «Росток» успішно реалізовується 

відповідно до навчальних програм та типових навчальних планів.  

У навчальному закладі наявні мультимедійні комплекси в кабінетах 

біології, математики, фізики, початкової школи та конференц-залі 

застосовуються для проведення уроків з використанням ІКТ, проведення 

педрад, семінарів для вчителів, позакласних заходів.  

Школа бере участь в апробації підручників: 

- «Математика» Л.Г. Петерсон, «Навколишній світ» Т. О. Пушкарьова,                   

Г. Г. Леонтьєва (1-4 класи). 

- «Екологія» 10-й клас, вчитель біології Кравченко О.І. 

- «Математика» 5 клас, Г.В. Дорофєєва, Л.Г. Петерсон, «Комбінаторика» 

Л.В. Наумова. 

- «Теорія ймовірності» 7 клас, Л.М. Рибалова. 

- «Біологія» 7 клас, Л.В. Друзь, І.А. Шевченко. 

- «Хімія» 7 клас, С.В. Василенко, Я.Ю. Коваль. 

Вчителі школи мають багато публікацій в різних виданнях. 

Створено умови для навчання і виховання обдарованих дітей. Учні 

школи беруть участь в конкурсах «Грінвіч» з англійської мови, «Орлятко» з 

німецької мови, «Кенгуру» з математики.  

В школі створено банк даних обдарованих учнів. Працюють 

консультпункти, гуртки з різних навчальних дисциплін, проводяться олімпіади, 

конкурси, створено наукове товариство учнів МАН «Ерудит».  

Профільне та поглиблене вивчення окремих предметів передбачає 

спільну творчу роботу вчителів-предметників та  учнів:  

- з іноземної мови  (2-11 класи) створено виставку проектних робіт до Дня 

Святого Патрика – покровителя Ірландії, проведені проектні роботи «Школа 

моєї мрії», «Моя майбутня професія», «Замки Німеччини» та інші. В рамках 

роботи творчого обє̓днання вчителів іноземної мови та природничих наук 

проведено проектну роботу «Подорожуючи Україною», головною метою 

якої було позначити на спільній карті місце перебування під час літніх 

канікул та надати цікаву інформацію про цей населений пункт;  

- проекти МК вчителів математики: «Теорема Піфагора» (математика, 

інформатика), «Прогресу без професій не буває» (математика, інформатика); 

«Орієнтуємось в царстві» (математика, інформатика, фізкультура, 

географія); 

- з історії та правознавство: до 72-річниці депортації кримських татар - 

«Геноцид тривалістю в 10-ліття. Три покоління болю», «Права і обов’язки 

дітей в країні казкових героїв» до Дня права людини; участь у ІХ 

Всеукраїнському дитячому форумі «Формула успіху правової держави 

очима дітей» (11-ті класи);  участь у 18-й Всеукраїнській конференції 
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ассоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько-Європейські 

ініціативи в освітянському просторі – ціннісна парадигма» (10-11-ті класи); 

- природничі науки (біологія, географія, хімія): «Продукція України, що має 

екологічний знак якості», «Енергозбереження в нашій оселі», «Календарі 

світу», продовження роботи над проектом «Рослини в нашому житті», 

проект «Я – хімік. Рослинні індикатори рН середовища», «Я – хімік. 

Домашній хімічний експеримент».   

Семінари для вчителів-предметників, засідання педагогічних рад, 

круглих столів проводяться з застосуванням презентацій та використанням 

ІКТ. 

Заходи, що були проведені на базі школи: 

- районний конкурс-огляд художньої самодіяльності вчителів, батьків та 

учнів «Таланти твої, Деснянщино!»; 

- районний семінар з географії для молодих вчителів; 

- міський майстер-клас для слухачів курсів вчителів початкової школи; 

- проведення спортивних змагань на базі школи з баскетболу, «Старти надій», 

військове семиборство допризивної молоді (плавання), з футболу «Шкільна 

футбольна ліга», турніри із флорболу; 

- районна олімпіада з фізики та іноземної мови; 

- районний семінар Школи резерву заступників директорів «Організація 

внутрішнього контролю та керівництва. Розклад уроків. Соціально-

психологічний супровід навчально-виховного процесу». 

Здобутки учнів у конкурсах, фестивалях, Спартакіадах: 

- спортивні конкурси: Спартакіада учнівської молоді Деснянського району –    

І місце; «Олімпійське лелеченя» - ІІ місце; «Старти надій» - І місце; з 

футболу «Шкіряний м̓яч» - І місце в районі та ІІІ місце в Києві; Шкільна 

футбольна ліга – ІІ місце в районі; змагання «Козацький гарт» - ІІ місце в 

районі; змагання «Золота рибка» - І місце в районі; плавання – ІІ місце в 

районі; змагання з шахів – І місце в районі; районний етап дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Джура» - ІІІ місце; 

- призери районних олімпіад – 98 учнів; призери районних МАН – 7 учнів; 

призери районних конкурсів – 57 учнів; 

- призери міських олімпіад – 7 учнів; міських конкурсів-захистів МАН –         

2 учні; міський ХУ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра 

Яцика – 1 учень; міський конкурс з українознавства – 4 учні.  

Учні-призери відзначені дипломами, грамотами та подарунками; вчителі, 

які  підготували призерів, отримали подяки та грамоти.  

Школа співпрацює з Київським національним торговельно-економічним 

університетом, Київським національним педагогічним університетом               
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ім. М. П. Драгоманова. В цих навчальних закладах навчаються наші 

випускники, деякі з них повернулися працювати в рідну школу.  

Нижник О.Г., вчитель фізики, керівник практики студентів НПУ                  

ім. М. П. Драгоманова фізико-математичного інституту.  

У школі працює гурток «Міжнародні відносини». Теми проектних 

заходів: Міжнародний день грамотності, «Країни – члени ЄС». «Історія, 

культура і національна символіка», «Українська діаспора. Крок назустріч».  

Налагоджено тісну співпрацю з гімназією міста Екернфьорде 

(Німеччина), що діє на двосторонній договірній основі.   

Публікації: 

- Нижник О.Г., Коваленко К.В. стаття «Вивчення властивостей джерела 

струму й закону Ома для повного кола: фронтальний експеримент 

дослідницького характеру», стаття «Експериментальне становлення 

рівняння зв’язку для визначення переданої тілу кількості теплоти при його 

нагріванні» журнал «Фізика та астрономія в рідній школі – 2015 № 3; 2016 

№ 3»; 

- Вчитель фізики Коваленко К.В. захистила кандидатську дисертацію 

«Формування предметної компетентності учнів основної школи у процесі 

розв’язування фізичних задач графічним методом (2016 р.)».; 

- Паночко О.В. - «Концепція змісту освіти для європейського виміру 

України»; 

- Збірник наукових статей, матеріалів регіональних практик та творчих 

поглядів учнів. – 2016. 
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5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. 

Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

предметів, доцільність створення та результативність діяльності. 

Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендіями, тощо). 

 

«Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення якості 

шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», 

національна доктрина розвитку освіти України в 21 столітті визначила 

стратегічний напрямок розвитку освіти в демократичній країні – збереження 

умов для розвитку, самоствердження й самореалізації особистості.  

Сьогодні  головним  виміром якості функціонування освітньої системи 

має бути здатність молодого покоління  повноцінно жити  й активно діяти в 

новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни, 

які вимагають професійної і соціальної  мобільності, гнучкості, вміння 

приймати рішення і нести за них відповідальність. Тому пріоритетним 

напрямом у діяльності педколективу  відповідно до теми, над якою працює 

школа є розвиток особистості учня  та робота з обдарованими учнями. З метою 

реалізації  поставленої проблеми  розроблена структура школи, яка включає 

мережу профільних класів природничо-математичного напрямку (10-11 класи), 

організовано допрофільне навчання в 8-9 класах. Здійснюється  поглиблене 

вивчення природничих та математичних наук.  

В школі існують класи з поглибленим вивченням географії (8-А, 8-Г,       

9-А), біології (8-В, 9-В), математики (8-Б, 8-Д. 9-Б). Профільні класи: 

географічний (10-А, 11-А), математичний (10-Б, 11-Б). Учні цих класів 

навчаються з інтересом, проявляють творчу ініціативу, беруть участь в 

олімпіадах, в роботі МАН, конкурсах. Щорічно всі випускники школи 

поповнюють лави студентів вищих навчальних закладів України. Здебільшого 

вони продовжують спеціалізуватися на вивченні тих дисциплін, які були 

профільними в школі.  

Велика увага приділяється створенню умов для навчання, виховання 

обдарованих і здібних учнів. 2015-2016 навальний рік завершили з високим 

рівнем навчальних досягнень 97 учнів 2-8, 10-х класів, 2 учні 9-х класів 

отримали свідоцтва з відзнакою, 5 учнів 11-х класів закінчили школу з Золотою 

медаллю, 2 учні – з Срібною медаллю.   

Кожного року учні спеціалізованої школи № 307 беруть участь у 

Всеукраїнській олімпіаді з базових навчальних дисциплін.  
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У 2015-2016 навчальному році призерами  II етапу (районного) стали 

56 учнів школи  та отримали 100 призових місць: 

№ Прізвище, ім’я  

учня 

Предмет Клас Місце ПІБ учителя 

1 Коваленко Дар’я Англійська мова 4 ІІ Франкова О.В. 

2 Калугін Єгор Англійська мова 4 ІІІ Франкова О.В. 

3 Карман Олександр Математика 4 ІІІ Гутенко Л.А. 

4 Барбон Анна Математика 4 ІІІ Гутенко Л.А. 

5 Павлова Ірина Образотворче 

мистецтво 

6 ІІІ Висоцька О.М. 

6 Ларіна Ярослава Образотворче 

мистецтво 

6 ІІІ Висоцька О.М. 

7 Яновська 

Владислава 

Образотворче 

мистецтво 

7 ІІІ Висоцька О.М. 

8 Складанна 

Єлизавета 

Образотворче 

мистецтво 

7 ІІІ Висоцька О.М. 

9 Франков Олексій Математика 7 ІІІ Занько М.І. 
Хімія ІІ Нишук С.С. 

Українська мова 

та літ. 

І Пальчевська Т.Г. 

10 Касьян Олександр Математика 7 ІІІ Занько М.І. 
Фізика І Нижник О.Г. 

11 Ковтун Яна Українська мова 

та літ. 

7 ІІ Волинко Н.В. 

12 Ліпіна Валерія Українська мова 

та літ. 

7 ІІІ Пальчевська Т.Г. 

13 Зеленський 

Олександр 

Математика 7 ІІ Розанович Н.А. 

Фізика І Нижник О.Г. 

14 Євтушенко 

Тимофій 

Фізика 7 ІІ Нижник О.Г. 

15 Кухаренко 

Олександра 

Зарубіжна 

література 

7 ІІІ Василюк С.М. 

16 Семко Іван Фізика 8 І Нижник О.Г. 

17 Данькова Дар’я Українська мова 

та літ. 

8 ІІІ Литвиненко Т.М. 

18 Федоренко  

Валерія 

Фізика 8 ІІ Нижник О.Г. 

Хімія ІІІ Мазур Г.І. 
Українська мова 

та літ. 

ІІ Козлова О.В. 

Англійська мова ІІІ Дятлова В.О. 

19 Шаповалов  

Гліб 

Географія 8 ІІ Скакун Д.О. 

20 Литвиненко 

Олександр 

Географія 8 ІІІ Скакун Д.О. 



 

 23 

21 Мельник Надія Українська мова 

та літ. 

9 ІІ Литвиненко Т.М. 

Правознавство ІІ Панасюк О.С. 

Фізика ІІІ Нижник О.Г. 

Математика ІІІ Кирилюк Н.І. 
22 Коваленко Марта Українська мова 

та літ. Зарубіжна 

література 

9 ІІІ 
ІІ 

Волинко Н.В. 

Мазниченко П.М. 
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Підобід Анастасія Українська мова 

та літ. 

9 ІІІ Литвиненко Т.М. 

Англійська мова ІІІ Франкова О.В. 

24 Брязгун Вікторія Зарубіжна 

література 

9 ІІІ Мазниченко П.М. 

25 Карнаушенко 

Євген 

Українська мова 

та літ. 

9 ІІІ Литвиненко Т.М. 

26 Манжелій Антон Українська мова 

та літ. 

Правознавство 

Математика 

Фізика 

Хімія 

Біологія 

9 ІІІ 
ІІ 
ІІІ 
ІІ 
ІІІ 
ІІ 

Литвиненко Т.М. 

Панасюк О.С. 

Кирилюк Н.І. 
Нижник О.Г. 

Нишук С.С. 

Кравченко О.І. 

27 Фіялчук Ярослав Німецька мова 9 ІІІ Антоненко Т.О. 

28 Сирота Тамара Німецька мова 9 ІІІ Антоненко Т.О. 

29 Малахов Євген Географія 9 ІІ Мойсієнко І.Г. 

30 Іваницький 

Владислав 

Географія 9 ІІ Мойсієнко І.Г. 

31 Дубров Богдан Біологія 9 ІІ Кравченко О.І. 
 

32 

Божук Ірина Історія 10 ІІ Панасюк О.С. 

Правознавство ІІ Панасюк О.С. 

33 Мостовенко 

Анастасія 

Математика 10 ІІІ Тарасенко К.П. 

34 Конопльова 

Катерина 

Астрономія 10 ІІ Нижник О.Г. 

35 Максимів Анна Українська мова 

та літ. 

10 ІІІ Петренко Н.Л. 

 

36 

Кравець Вероніка Географія 10 І Мойсієнко І.Г. 

Правознавство ІІ Панасюк О.С. 

Історія ІІІ Панасюк О.С. 

37 Мартиненко 

Максим 

Програмування 

Математика 

Англійська мова 

10 І 
ІІ 
ІІ 

Гриненко А.Г. 

Тарасенко К.П. 

Рогоза Л.А. 

38 Задорожній Антон Фізика 

Географія 

Історія 

10 ІІ 
І 
ІІІ 

Нижник О.Г. 

Мойсієнко І.Г. 

Панасюк О.С. 
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39 Гордієнко Надія Математика 

Історія 

Астрономія 

Географія 

Зарубіжна 

література 

10 ІІІ 
ІІІ 
ІІ 
І 
ІІІ 

Тарасенко К.П. 

Панасюк О.С. 

Нижник О.Г. 

Мойсієнко І.Г 

Галабурда Л.П. 

 

40 

Бобровник Тетяна Математика 10 І Дзиговська О.В. 

Українська мова 

та літ.  

Зарубіжна 

література 

ІІІ 
 

І 

Петренко Н.Л. 

Галабурда Л.П. 

41 Бадарак Оксана Географія 10 І Мойсієнко І.Г. 

 

42 

Климовець Аліна Українська мова 

та літ. 

Біологія 

Географія 

Історія 

Правознавство 

10 ІІ Пальчевська Т.Г. 

І 
І 
ІІ 
ІІ 

Нишук С.С. 

Мойсієнко І.Г. 

Панасюк О.С. 

Панасюк О.С 

43 Фам Мінь Тхань Фізика 10 ІІІ Нижник О.Г. 

44 Голуб Данило Біологія 10 ІІІ Нишук С.С. 

45 Крамаренко Поліна Географія 11 І Мойсієнко І.Г. 

46 Сажко Олена Українська мова 

та літ. 

11 ІІ Петренко Н.Л.,  

Козлова О.В. 

47 Євтушенко Ірина Образотворче 

мистецтво 

11 І Висоцька О.М. 

48 До Тхі Мінь Тхао Українська мова 

та літ. 

 

Біологія 

Історія 

Правознавство 

11 ІІІ 
 

ІІІ 
ІІ 
ІІ 

Петренко Н.Л. 

Козлова О.В. 

Мазур Г.І. 
Паночко О.В. 

Панасюк О.С. 

49 Харченко Катерина Математика 

Фізика 

Програмування 

11 І 
ІІ 
І 

Тарасенко К.П. 

Коваленко К.В. 

Гриненко А.Г. 

50 Герасименко 

Дмитро 

Математика 

Фізика 

Астрономія 

11 

 

ІІ 
ІІІ 
ІІІ 

Тарасенко К.П. 

Коваленко К.В. 

Коваленко К.В. 

51 Пороховнік Дмитро Фізика 

Астрономія 

Математика 

11 І 
ІІІ 
ІІІ 

Коваленко К.В. 

 

Тарасенко К.П. 

52 Карнаушенко 

Тетяна 

Географія 11 І Мойсієнко І.Г. 

53 Сотниченко 

Данило 

Біологія 11 ІІІ Мазур Г.І. 

54 Біловицька Ірина Історія 11 ІІ Паночко О.В. 
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55 Гриб Дмитро Англійська мова 11 ІІ Рогоза Л.А. 

56 Гречанюк Юлія Педагогіка та 

психологія 

11 ІІ Прищепа Л.І. 

 

Відповідно до наказу Управління освіти від 25.01.2016 року № 37 «Про 

підсумки проведення І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН у 2015-2016 н. р.» журі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН «Дослідник» визначило з представлених 22-х робіт 

переможцями 17 робіт учнів нашої школи, які були нагороджені дипломами 

Управління освіти: 
 

№ Відділення Місце Прізвище 

та ім’я  

учня 

Клас Секція Педагогічний 

керівник 

1 Хімії та 

біології 

ІІІ Біловицька 

Ірина 

11 Загальна 

біологія 

Мазур Г.І. 

2 ІІ Голуб 

Данило 

10 Психологія Прищепа Л.І. 

3 Екології та 

аграрних 

наук 

ІІІ Голуб 

Данило 

10 Екологія Нишук С.С. 

4 ІІ Франков 

Олексій 

7 Екологія 

рослинного 

світу 

Кравченко О.І. 

5 Філологія та 

мистецтвозн

авство 

ІІІ Михайленк

о Анастасія 

10 Мистецтвозна

вство 

Петренко Н.Л. 

6 І Бадарак 

Оксана 

10 Фольклористи

ка 

Петренко Н.Л. 

7 ІІІ Гордієнко 

Надія 

10 Українська 

мова 

Петренко Н.Л. 

8 І Климовець 

Аліна 

10 Українська 

мова 

Пальчевська 

Т.Г. 

9 І  Головирськ

их Юліана  

 

9 Українська 

література 

Волинко Н.В. 

10 ІІІ Коваленко 

Марта 

 

9 Українська 

мова 

Волинко Н.В. 

11 Історії І Біловицька 

Ірина 

 

11 Етнологія Паночко О.В. 
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12 Математики 

 

І Харченко 

Катерина 

11 Математичне 

моделювання 

Тарасенко К.П. 

13 ІІІ Біловицька 

Ірина 

11 Геометрія Тарасенко К.П. 

14 І Задорожній 

Антон 

10 Геометрія Тарасенко К.П. 

15 І Мазниченк

о Анастасія 

6 Алгебра та 

початки 

аналізу 

Тарасенко К.П. 

16 І Кокізюк 

Павло 

6 Прикладна 

математика 

Тарасенко К.П. 

17 І Ковтун Яна 7 Геометрія Вовк Л.О. 

 

Переможці ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 
 

№  Прізвище, імя учня Предмет Місц

е 

Клас ПІБ учителя 

1 Зеленський 

Олександр 

Математик ІІІ 7 Розанович Н.А. 

2 Дубров Богдан Біологія І 9 Кравченко О.І. 

3 Мартиненко 

Максим 

Інформатика ІІІ 10 Гриненко А.Г. 

4 Мартиненко 

Максим 

Математика ІІІ 10 Тарасенко К.П. 

5 Климовець Аліна Українська мова і 

література 

ІІІ 10 Петренко Н.Л. 

6 Климовець Аліна Правознавство ІІІ 10 Панасюк О.С. 

7 Харченко Катерина Математика ІІІ 11 Тарасенко К.П. 

 

За результатами ІІ (міського) етапу  Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН переможцями 

конкурсу стали учні школи: 

№  Прізвище, 

імя учня 

Секція Місце Клас ПІБ учителя 

1 Харченко 

Катерина 

Математичне 

моделювання 

ІІІ 11 Тарасенко К.П. 

2 Задорожний 

Антон 

Геометрія ІІІ 10 Тарасенко К.П. 
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Традиційно учні СШ № 307 беруть участь у численних конкурсах, 

турнірах, змаганнях.  

В 2015-2016 навчальному році учні школи брали активну участь в 

різноманітних конкурсах:  

1. ХVІ Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика 

(районний етап): 
 

№ Клас Прізвище, ім’я 

учня 

Місце Учитель 

1 4 Абул Анам ІІ Клименко Т.М. 

2 4 
 

Михайлович  

Анастасія 

ІІІ Клименко Т.М. 

3 4 Манімон Анастасія ІІІ Гутенко Л.А. 

4 5 Славицька Анна ІІ Галабурда Л.П. 

5 5 Чиж Анастасія ІІІ Кононенко О.Т. 

6 5 Сокол Ярина  ІІІ Кононенко О.Т. 

7 6 Сокол Юлія І Петренко Н.Л. 

8 6 Цимбалюк Олексій ІІ Козлова О.В. 

9 6 Наливкіна Тетяна ІІ Волинко Н.В. 

10 6 Мельник Анна ІІІ Іващенко І.М. 

11 7 Крисько 

Олександра 

ІІ Волинко Н.В. 

12 7 Парфенюк 

Вікторія 

ІІ Козлова О.В. 

13 7 Ковтун Яна ІІ Волинко Н.В. 

14 7 Кухаренко 

Олександра 

ІІІ Козлова О.В. 

15 7 Франков Олексій ІІІ Пальчевська Т.Г. 

16 8 Федоренко Валерія ІІ Козлова О.В. 

17 8 Пушкарьова Анна ІІІ Козлова О.В. 

18 9 Мельник Надія ІІ Литвиненко 

Т.М. 

19 9 Фіялчук Ярослав ІІІ Литвиненко 

Т.М. 

20 9 Коваленко Марта ІІІ Волинко Н.В. 
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21 10 Гордієнко Надія ІІІ Петренко Н.Л. 

22 10 Климовець Аліна ІІ Петренко Н.Л. 

23 10 Божук Ірина ІІІ Петренко Н.Л. 

24 11 Сажко Олена ІІІ Петренко Н.Л. 

25 11 До Тхі Мінь Тхао ІІІ Петренко Н.Л. 

 

ХVІ Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика 

(міський етап): 

 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 5 Іщук Ольга І Пальчевська Т.Г. 

2 8 Федоренко Валерія ІІ Козлова О.В. 

3 10 Климовець Аліна ІІ Петренко Н.Л. 

 

2. VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка  

Згідно з наказом Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 23.11.2015 № 481 визнано переможцями учнів 

нашої школи: 

 

№ Клас 
Прізвище, ім’я 

учня 
Місце Учитель 

1 5 Снідевич Богдан ІІ Галабурда Л.П. 

2 5 Славицька Анна ІІ Галабурда Л.П. 

3 5 Іщук Ольга ІІ Пальчевська Т.Г. 

4 5 Левчина Поліна ІІІ Кононенко О.Т. 

5 6 Наливкіна Тетяна ІІ Волинко Н.В. 

6 6 Полянська Даря ІІІ Волинко Н.В. 

7 6 Грибок Андрій ІІІ Іващенко І.М. 

8 7 Ковтун Яна ІІІ Волинко Н.В. 

9 7 Франков Олексій ІІ 
Пальчевська Т.Г., 

Назарчук Н.І. 

10 7 
Крисько 

Олександра 
ІІІ Волинко Н.В. 

11 8 Федоренко Валерія ІІ Козлова О.В. 
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12 9 Коваленко Марта ІІ Волинко Н.В. 

13 9 
Карнаушенко 

Євген 
ІІ 

Литвиненко Т.М., 

Козлова О.В. 

14 9 Манжелій Антон ІІІ Литвтненко Т.М. 

15 10 Гордієнко Надія ІІ Петренко Н.Л. 

16 11 Сажко Олена ІІ Козлова О.В. 

 

3. Міський учнівський конкурс з українознавства (районний етап).  

За підсумками наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві  державної адміністрації від 20.04.2016 № 210 журі розподілило місця 

серед учнів спеціалізованої школи № 307 таким чином: 

 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 9 Головирських Юліана ІІІ Волинко Н.В. 

2 9 Карнаушенко Євген ІІІ Козлова О.В. 

3 9 Троцька Катерина ІІІ Литвиненко Т.М. 

4 9 Криницька Вікторія ІІ Волинко Н.В. 

5 8 Хахуда Марія ІІІ Литвиненко Т.М. 

6 8 Данькова Даря ІІІ Козлова О.В. 

7 10 Климовець Аліна ІІ Петренко Н.Л. 

8 10 Гордієнко Надія ІІ Петренко Н.Л. 

9 10 Драпей Марія ІІ Литвиненко Т.М. 

10 11 Сажко Олена ІІ Козлова О.В. 

11 11 Біловицька Ірина ІІІ Козлова О.В. 

12 11 Євтушенко Ірина ІІ Козлова О.В. 

 

Конкурс з українознавства (міський етап): 

 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 10 Гордієнко Надія ІІ Петренко Н.Л. 

2 11 Сажко Олена ІІ Козлова О.В. 

3 11 Біловицька Ірина ІІІ Козлова О.В. 

4 11 Євтушенко Ірина ІІ Козлова О.В. 

 

4. XVІ міський конкурс читців поезії Тараса Шевченка. 

За підсумками наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві  державної адміністрації від 01.03.2016 № 114 Мельник Надія, учениця 9 

класу,  посіла ІІІ місце, вчитель Литвиненко Т.М.   



 

 30 

5. Районний конкурс на знання основ законодавства про охорону праці 

та безпеку життєдіяльності команда учнів 6-7 класів посіла ІІІ місце. 

6. Учнівський конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені 

його створювати» (ІІ етап) 

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 08.04.2016р. № 185 у номінації «Краща  

авторська робота образотворчого мистецтва, присвячена столиці України» ІІІ 

місце посіла учениця 7 класу Яновська Владислав, учитель Висоцька О.М. 

7. Районний конкурс «Юний еколог-просвітник».  

Відповідно наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 17.05.2016 року № 248 

1. В номінації «Інформаційна листівка»: 

І місце – Помазан Вікторія; 

ІІІ місце – Гуназа Анна – 7 клас. 

2. В номінації «Інформаційно-рекламний плакат»: 

І місце – Дубровін Олег – 7 клас; 

ІІ місце – Карнаушенко Тетяна – 11 клас. 

3. В номінації «Літературний твір»: 

ІІ місце – Проскурнін Сергій – 11 клас. 

4. В номінації «Комп’ютерна реклама»: 

І місце – Бобровник Тетяна – 10 клас. 

8. Спортивні конкурси: 

1. Спартакіада учнівської молоді Деснянського району – І місце; 

2. «Козацький гарт» – ІІ місце; 

3. «Олімпійське лелеченя» - ІІ місце; 

4. «Старти надій» - І місце; 

5. Футбол «Шкіряний м’яч» - І місце в районі та ІІІ місце в Києві; 

6.Шкільна футбольна ліга – ІІ місце в районі; 

7. «Золота рибка» – І місце в районі; 

8. Змагання з плавання – ІІ місце в районі; 

9. Змагання з шахів – І місце в районі; 

10. Дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Джура» - ІІІ місце. 

Всі переможці конкурсів, олімпіад, змагань були нагороджені грамотами, 

дипломами. Батьківський комітет школи нагородив учнів – переможців  

солодкими та цінними подарунками.  
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6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. 

Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань 

попередження скоєння злочинів і правопорушень 

неповнолітніми. 

 

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на 

утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність 

відповідних змін у галузі освіти, складовою яких виховна робота.  

На сучасному етапі держава приділяє увагу роботі, спрямованій на 

відродження й перебудову національної системи освіти як найважливішої 

ланки у вихованні свідомих громадян держави. Адже суспільство потребує 

громадянина освіченого, активного, який уміє жити й працювати в умовах 

демократизації, уміє встановлювати контакти з іншими людьми, орієнтується в 

обставинах, що склалися. Школа має бути державно-громадським навчально-

виховним загальноосвітнім закладом, який організовує свою діяльність на 

ґрунті національної культури, національних традицій, що за змістом та 

формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її 

становленню та розвитку як суверенної держави.  

Виховна робота буде побудована на принципах превентивного виховання, 

а саме забезпечення системи заходів економічного, правового, психолого-

педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру з 

метою: 

- формування в учнів позитивних соціальних настанов; 

- запобігання курінню, вживанню алкоголю та наркотичних речовин; 

- подолання різних проявів деструктивної поведінки учнів, відвернення 

суїцидів; 

- уникнення девіантної та протиправної поведінки учнів. 

Робота буде направлена на виховання бережливого ставлення до 

використання електроенергії, водних та теплових ресурсів, до збереження 

любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України, 

формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної 

свідомості, активної життєвої позиції, загальнолюдських моральних норм через 

залучення до системи культурних цінностей, через систему заходів сімейного 

виховання, що позитивно впливатиме на формування і збагачення особистості 

сучасного школяра, гуманізація міжособистісних відносин вчителів, школярів 

та батьків, сприяння розвитку учнівського самоврядування.   

Для того, щоб якнайдоцільніше  реалізувати передбачені  завдання була 

проведена надзвичайно кропітка  робота, яка включала в себе: 

- проведення методичних нарад при  заступнику директора з виховної роботи 

Демській В.В.  
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- робота методичної комісії  класних керівників з метою досягнення високих 

результатів у роботі та підвищення кваліфікації  класних керівників та 

класоводів; 

- проведення тематичних тижнів, що у свою чергу включали в себе  

позакласні та позашкільні заходи, метою яких стала допомога органам 

учнівського самоврядування спрямована на розвиток таланту управлінських 

здібностей учнів. 

Методична комісія класних керівників займає чільне  місце у  виховному 

процесі, а саме у мотивації до самовдосконалення учнів, пробудження творчого 

натхнення, мобілізації особистісного потенціалу на основі спілкування в 

процесі інтелектуально-творчої діяльності. 

Одним із  напрямків виховної роботи є національно-патріотичний та 

військово-патріотичний  напрямок: “Я - громадянин України”, що увібрав у 

себе прагнення виховувати  майбутніх громадян правової держави, які 

любитимуть Україну, будуть готові працювати для її процвітання, знатимуть і 

поважатимуть закони, орієнтуватимуться в політичному житті.   

Цей напрямок відзначився активною співпрацею учнів та вчителів, що в 

свою чергу було відображено у проведенні ряду заходів:до Міжнародного Дня 

миру в школі відбувся флеш-моб «Голуб миру», а до  Дня працівника освіти 

учні підготували святковий концерт. 

У жовтні 2015 року команда учнів «Патріоти» посіли ІІ місце в 

районному військово-патріотичному конкурсі «Свято пісні та строю». 

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського 

народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу серед учнівської 

молоді у переддень Дня захисника України — свята, що відзначається в Україні 

14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем 

Українського козацтва, на зустріч з учнями спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№307 з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського району міста 

Києва завітав справжній захисник нашої Батьківщини, боєць АТО, полковник 

Зайцев Вадим Леонідович. Він розповів дітям, яка на сьогоднішній день 

ситуація на Сході України, про подвиги своїх побратимів, подякував за 

підтримку і допомогу, яку учні школи №307 постійно надають бійцям. 

Продемонстрував фото з передової та відповів на всі запитання учнівської 

молоді, а їх було дуже багато. Учні з цікавістю слухали і подякували бійцю за 

все, висловивши свою вдячність бурхливими оплесками і щирими словами 

подяки. Особливо всіх вразили слова учениці 7-Д класу Артьоменко Анни, що 

разом з родиною переїхала з Луганська. Дівчинка поділилася біллю всіх сімей, 

що були вимушені залишити свої домівки, через окупацію східної території 

України і скрізь сльози подякували всім тим, хто стоїть за мир. В кінці зустрічі 
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учні підписали прапор України своїми побажаннями для наших героїв і 

передали його разом з зібраними всією школою продуктами харчування і 

теплим одягом в зону АТО. 

Протягом грудня 2015 року відбувалось ювілейне шкільне шоу-конкурс 

«Школа має талант! 5 надзвичайних років» Три п’ятниці поспіль учні 

демонстрували свої таланти у співі, музиці та танцях. Завершилось шоу-

конкурс гала-концертом за участю переможців в трьох номінаціях та 

випускників школи, що брали участь у конкурсі протягом попередніх років. 

Одне з найбільших християнських свят – Стрітення Господнє, яке 

відзначається на 40-й після Різдва, хоровий колектив нашої школи відзначив 

участю у Фестивалі Різдвяних колядок. Свято відбувалося в Свято-Троїцькому 

соборі та розпочалося спільною молитвою.Святі отці побажали глядачам 

приємних та яскравих вражень, а учасникам конкурсу – Божої допомоги і 

благословення. Організатори конкурсу подякували всім учасникам за їх чудові 

виступи, щирі серця, веселий та піднесений настрій, яким прониклися всі 

присутні. Керівника колективу Терентьєву В. М., нагородили почесним 

дипломом, а кожен учень отримав солодкий подарунок. 

19 лютого 2016 року, напередодні Дня Героїв Небесної Сотні, відбулась 

віртуальна інформаційна виставка «Час плине, а пам’ять залишається…» На 

заході був присутній священник Іван Михайлишин, уповноважений по 

співпраці Української Православної церкви із Національною Гвардією України, 

Всинодальне Управління Військового Духовенства. Учнями було презентовано 

результати їхніх пошукових робіт: документальні фото, відео та інші матеріали. 

Учні декламували вірші, співали зворушливі пісні, на знак вшанування відваги, 

сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції 

гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини,європейське майбутнє України. 

В рамках Проекту «Моя нова поліція: громадська підтримка реформи 

національної поліції», ініційованого Радою міжнародних наукових досліджень 

та обмінів IREX в партнерстві з МВС України і Міжнародною організацією з 

розвитку права, 25 лютого, на базі Центральної бібліотеки Деснянського району 

№141, відбулася зустріч учнів 9-А класу школи №307 з представниками 

поліцієї, під назвою «Селфі з поліцією». 

З першими теплими подихами весни приходить до нас жіноче свято –       

8 Березня! Цей день знаменує ніжність і красу, тепло й добробут, любов і ласку. 

Адже все найсвітліше та найпрекрасніше в нашому житті пов’язують передусім 

з жінками. Саме для них у приміщенні актової зали школи організували 

святковий концерт. Розпочала свято та привітала чарівних жінок директор 

школи Лапіка І. О.. Із своїми сердечними привітаннями на сцені з’являлися 

учні, які зачитували поезії, виконували пісні, танцювали. А на завершення усі 
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присутні мали змогу насолодитися неперевершеним виконанням пісень та 

власних музичних творів від випускника школи, концертмейстера шкільного 

хору, лауреата та переможця Міжнародних конкурсів піаністів, фіналіста шоу 

«Україна має талант», кращого піаніста за версією журнала «Story» Хмари 

Євгена та випускниці школи, фіналістки телевізійного шоу «Ікс Фактор» 

Ковтун Дарини. 

Учні спеціалізованої школи №307 висловили свою громадянську позицію 

і взяли участь у акції на підтримку Надії Савченко. Колектив школи долучився 

до всесвітнього флешмобу «Свободу Надії Савченко». 9 березня у кожному 

клаcі був проведений урок мужності «З вірою в мир! З Надією в серці!». Під час 

уроку учні пригадали історію цієї незламної жінки та висловили слова 

безмежної вдячності і підтримки, свою віру у встановлення справедливості, 

написавши листи для Надії та її матері. Надія Савченко - сильна жінка-воїн, 

патріот України. Мужність, чесність, незламна сила духу, безмежна любов до 

своєї Вітчизни та вірність ідеалам свободи поєдналися у характері цієї людини. 

Лідери взяли участь в конференції Ради лідерів учнівського 

самоврядування навчальних закладів Деснянського району на тему: 

«Чорнобильська аварія та суспільство: 30 років після катастрофи». 

Мінімалізація наслідків Чорнобильської катастрофи - це не тимчасова, а 

розрахована на тривалий час цілеспрямована діяльність держави, яка буде 

здійснюватися протягом історично тривалого періоду. 

І тільки разом ми зможемо подолати наслідки трагедії і вберегти нашу 

Батьківщину від майбутніх помилок людства. 

З метою активізації національно-патріотичного та військово-спортивного 

виховання серед української молоді на основі козацьких традицій, вшанування 

геройського чину всіх борців за незалежність Української держави, 

популяризації військово-прикладних видів спорту, туризму, вивчення історії 

визвольних змагань та української військової традиції 23 квітня 2016 року в 

Деснянському районі вперше відбувся І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Спеціалізовану школу №307 

представляла команда учнів 9-10 класів «Патріоти», що посіла І місце у 

конкурсі «Козацька смуга перешкод», ІІ місце у конкурсі звітів «Добре діло», 

ІІІ місце у конкурсі «Таборування» та призове ІІІ місце у загальнокомандному 

заліку! Команда учнів школи була нагороджена медалями, грамотами та 

дипломами Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації, Деснянського районного у місті Києві військового комісаріату та 

Товариства сприяння обороні України. Керівник команди, педагог-організатор 

школи Назарчук О. В., була нагороджена подякою Товариства сприяння 

обороні України за підготовку команди, яка здобула призове ІІІ місце у 

загальному заліку гри «Джура» серед збірних команд Деснянського району. 
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З нагоди відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи в 

спеціалізованій школі №307 26 квітня 2016 року в кожному класі відбулися 

уроки пам’яті: «Чорнобильський слід на землі, в долонях, у душах». У 

вестибюлі школи була організована виставка конкурсних тематичних плакатів – 

оригінальніші з них були відмічені грамотами. Протягом квітня у школі 

проходив конкурс малюнків, творів, віршів під девізом: «Наш дім – планета 

Земля». Кращі роботи взяли участь в районному етапі конкурсу, автори яких 

були нагороджені 21 квітня на заході в Деснянській районній в місті Києві 

державній адміністрації в рамках Міжнародної акції «Спасенна планета». 

Людяність, доброта, чуйність, милосердя… Саме над вихованням таких 

рис у школярів працює педагогічний колектив та учнівське самоврядування 

спеціалізованої школи №307.У школі стало доброю традицією напередодні 

Великодня проводити акцію «Милосердя», щоб підтримати людей-інвалідів, які 

знаходяться на лікуванні в Київській міській клінічній психоневрологічній 

лікарні №1 ім. Павлова. Від малят до старшокласників - кожен долучився до 

благородної справи, щоб хоч трішки допомогти тим, хто потребує допомоги та 

уваги. Учнями школи були зібрані продукти харчування, дезінфікуючи засоби, 

постільна білизна. 

Свято Великодня – одне з найвеличніших свят. Це день, коли душі усіх 

християн радіють Воскресінню Христа. Завітало велике свято Пасхи і у 

спеціалізовану школу №307 Деснянського району міста Києва. У вестибюлі 

школи було організовано виставку пасхальних композицій. Кожен учень 

долучився до того, щоб наша улюблена школа мала святкову атмосферу та 

гарно виглядала на таке велике свято. Під творчим керівництвом вчителя праці, 

Колоскової Вікторії Владиславівни, учні прикрасили великоднє дерево з 

власноруч виготовленими писанками. Не могла шкільна родина залишити без 

уваги і привітань з Великоднем захисників України. Дружним колективом 307 

школи було зібрано та передано в зону АТО святкові паски, а разом з ними й 

вогник надії та любові, що горить в людських серцях від гучного і величного 

«Христос воскрес!» - «Воістину воскрес!» 

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні учні 8-10 класів спеціалізованої школи 

№307 взяли участь у церемонії покладання квітів до Обеліску «Слави» в парку 

«Деснянський». 

Учні нашої школи не тільки дуже розумні, але й дуже творчі та сучасні. 

Тому вони не відстають від віянь часу і часто беруть участь у різноманітних 

флеш-мобах, от ми і знову активно створюємо різні шедеври у новій акції «Діти 

малюють мир», яка приурочена Дню миру та Дню матері. Сподіваємося, що 

такі заходи справді посприяють скорішому настанню миру в Україні. 
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6 травня 2016 року в нашій школі відбулася зустріч з воїнами АТО, які 

прийшли до нас поспілкуватися з учнями. Ми вже розповідали, що перед 

Великоднем наші школярі зібрали і надіслали святкову посилку у вигляді пасок 

для наших захисників – це і стало одним із приводів для цієї зустрічі. Воїни 

дякували нашим учням, розповідали про свої будні, відповідали на численні 

запитання. Хочеться від всього серця ще раз подякувати цим мужнім людям за 

їх безсонні ночі, за їх відданість. 

Команда спеціалізованої школи №307 посіла ІІІ місце у 49 туристському 

та 6 краєзнавчому національно-патріотичних зльотах учнівської молоді міста 

Києва, присвячених 25 річниці Незалежності України, з видів: «Конкурсна 

програма» та «Встановлення туристського бівуаку» серед команд середньої 

вікової групи. 

Незважаючи на похмуру погоду, у кожного в 307 школі був чудовий 

настрій, адже ми всі у вишиванках святкували Всесвітній день вишиванки! 

Наша шкільна родина зібралася на подвір'ї, щоб разом виконати гімн України, 

створивши патріотичний напис «307.ua», і таким чином виразила свою 

громадянську та національну позицію, з метою збереження українських 

цінностей та їх популяризації серед молоді. 

21 травня 2016 року в спортивній залі нашої школи відбулись відкриті 

змагання «Моя спортивна сім'я», метою яких є заохочення до здорового 

способу життя та зміцнення сімейних цінностей - довіри, взаємодопомоги, 

любові та підтримки. Свято відбулось за підтримки депутата Київської міської 

ради Михайла Іщенка. 7 сімей учнів 307 школи змагалися за право називатися 

найспортивнішою родиною: сім'ї учениць 6-А класу Сучок Аліни та 

Грицаненко Анастасії, учня 5-А класу Несміянова Руслана, учня 5-В класу 

Снідевича Богдана, учениці 3-Б класу Кучми Олександри, учня 5-Б класу 

Музики Атрема та учня 2-А класу Василюка Ярослава. Переможцями нашого 

свята стала команда родини Музики Артема. Вітаємо їх та всі родини, що взяли 

участь в змаганнях! Бажаємо олімпійського здоров'я! 

23 травня в спеціалізованій школі №307 святкували День добра. Ранок 

почався флеш-мобом "Подаруй усмішку" - учні чергового класу вітали всіх 

посмішками, бажали доброго ранку та казали всім компліменти. Святкову 

атмосферу створювали тематичні колажі, плакати, вислови про добро. 

Забезпечення функціонування безперервної правової освіти — це один 

з головних напрямків роботи школи. А для кожного учня — фундамент 

його свідомого життя. 

Питання виховання підростаючого покоління – одне з найактуальніших 

питань сучасності. 

Нині, коли в Україні відбувається реформування політичного, 

економічного, суспільного життя, особливе значення набуває виховання 
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громадян, які здатні побудувати демократичне, громадянське суспільство і 

діяти за принципами конституційної демократії і поваги до прав людини. 

На уроках правознавства в нашої школі учні знайомляться з правами 

людини, виготовляють та випускають стіннівки, радіогазети на правову 

тематику. 

Відповідно Програми правової освіти населення м. Києва, згідно з річним 

планом роботи, планом виховної роботи школи та з метою профілактики 

правопорушень серед учнів в школі протягом 2015 – 2016 навчальних років 

проводиться певна робота: 

1. Під час планування заходів  з поліпшення правової освіти учасників 

навчально-виховного процесу керуємось такими нормативними 

документами: 

- Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001 «Про 

національну програму правової освіти населення»; 

- Указом Президента України від 08.12.2000 року № 1322/2000 «Про 

Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу та 

референдумів в Україні»; 

- Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 68 «Про 

затвердження заходів щодо реалізації Концепції підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні». 

2. Завжди забезпечується виконання заходів, передбачених у наказах та 

розпорядженнях відділу освіти райдержадміністрації Деснянського району 

«Про підвищення правової культури учасників навчально-виховного 

процесу загальноосвітніх навчальних закладів району». 

3. Організовано постійно діючі «інформаційні куточки» з питань 

правоосвітньої роботи в бібліотеці школи.  

4. Поновлені інформаційні стенди з правових питань у вестибюлі школи.  

5. Призначено з числа педагогічних працівників відповідального за 

організацію правової освіти в школі (Панасюк О.С.– вчитель історії та 

правознавства).  

6. Створено при школі лекторську групу з питань правового всеобучу для 

учнів та батьків у складі: 

- Панасюк О.С. керівника групи, вчителя історії та правознавства; 

- Стешенко І.В., голови МК класних керівників; 

- Осадчої Н.О., завідуючого бібліотеки; 

- Прищепи Л.І., практичного психолога. 

З учнями школи проводиться правовиховна робота за напрямкам 

покращення правової пропаганди, профілактики правопорушень, укріплення 

свідомої дисципліни, при цьому: 
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- проводили співбесіди адміністрації школи з слабовстигаючими учнями, 

віднаходили шляхи підвищення їх успішності; 

- постійно контролювали роботу громадських вихователів з 

важковиховуваними учнями, заслуховували звіти МК класних керівників; 

- складали списки та брали на контроль усі неблагополучні сім’ї, 

підтримували зв’язки з підприємствами, де працюють члени цих сімей, та з 

ССД Деснянського району; 

- класні керівники постійно відвідували важковиховуваних учнів, залучали до 

цієї роботи членів батьківських комітетів; 

- залучали всіх важковиховуваних дітей до занять у шкільних гуртках, секціях 

і контролювали їх участь; 

- проводили лекції на правову тематику в рамках роботи батьківського 

лекторію; 

- запрошували працівників правоохоронних органів на батьківські збори та 

батьківській лекторій; 

- класні керівники контролювали виконання правил для учнів школярами, 

вели психолого-педагогічні спостереження за поведінкою та успішністю учнів, 

проводили навчальну та виховну роботу за індивідуальними планами; 

- посилювали контроль за відвідуванням занять; 

- використовували можливості посилення педагогічного впливу на учнів. 

Робота з дітьми-підлітками схильними до правопорушень: 

- підтримували постійний зв'язок з комісією у справах неповнолітніх; 

- організовували позакласну роботу з профілактики здорового способу життя, 

попередженню вживання наркотиків, алкоголю і паління в формі лекцій, 

тренінгів, виставок газет і плакатів, вікторини. 

Відповідно до річного плану роботи школи, на виконання Указу 

Президента України від 08.12.2000 року № 1322/200 «Про Концепцію 

підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в 

Україні», Указу Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001 «Про 

Національну програму правової освіти населення», проекту «Право і діти» 

Програми «Столична освіта», затвердженої рішенням Київради від 08.11.2001 

№73/1507,  Програми правової освіти населення міста Києва на 2011-2015 роки, 

наказам по школі «Про проведення правового тижня та підвищення рівня 

правової культури учасників виховного процесу школи» були проведені тижні 

правових знань.  

Протягом 2015-2016 навчальних років проводилися інформаційно – 

освітні, профілактичні заходи з питань запобігання торгівлі дітьми, 

правопорушень, злочинності, попередження насильства в сім’ї.  

Велика робота проводилася протягом 2015-2016 навчальних років із 

залучення учнів з девіантною поведінкою до навчання та попередження 
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скоєння ними  правопорушень та злочинів. На початку навчального року в 

школі створена Рада з профілактики правопорушень, до складу якого входять: 

члени адміністрації, голова МК класних керівників, громадські вихователі, 

педагог-організатор. Створюється Рада за рішенням адміністрації школи та 

оголошується наказом по школі. Рада з профілактики правопорушень 

координує діяльність класів. Відповідно аналізу обставин розробляє та 

здійснює заходи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді. 

Виявляє та бере на облік учнів, які схильні до правопорушень, а також сім’ї, які 

відносяться до категорій неблагополучних та сім’ї, які опинилися в складних 

життєвих обставинах (хронічні алкоголіки, морально розпущені особи; батьки, 

які конфліктують один з одним; батьки, які застосовують насильство в 

вихованні або ухиляються від виховання дітей, батьки, які не спроможні 

піклуватися за дітьми (наприклад, інваліди). Рада з профілактики 

правопорушень регулярно інформує районну службу у справах неповнолітніх, 

кримінальну міліцію, соціальну службу молоді та управління освіти районної 

державної адміністрації. Вона також визначає форми виховного впливу на цих 

осіб. Шкільна Рада з профілактики правопорушень здійснює антиалкогольні та 

антинаркотичні заходи, проводить відповідну роботу з пропаганди здорового 

способу життя. До обов’язків Ради профілактики також входить виявлення 

причин та умов, які сприяють здійснюванню правопорушень, та внесення 

пропозицій по їх усуненню. Організація правової пропаганди серед учнів, 

організація  навчання класних керівників формам та методам профілактичної 

роботи, тісний зв’язок з представниками наркологічного диспансеру – це 

перелік роботи, яку проводить Рада профілактики. Робота Ради організується 

відповідно комплексного плану школи та спільного плану зі ССД та 

кримінальної міліції. Засідання Ради з профілактики правопорушень 

проводяться двічі на місяць та оформляють протокольно. Проведення 

індивідуальної профілактики в Раді здійснюється відповідно списку учнів, які 

перебувають на внутрішкільному обліку. Кожного четверга, в батьківський 

день, проходять бесіди з батьками, учні яких за тиждень порушували 

дисципліну.  

Для формування здорової нації проводяться шкільні конкурси та свята. 

Традиційними стали Дні здоров’я (7–8 класи), свято „Тато, мама, я – спортивна 

сім’я” (3–4 класи), „Козацькі забави” (8–9 класи), „Весели старти” (5–6 класи). 

Велику роботу з охорони здоров’я, життя дітей та з питань техніки 

безпеки з учнями проводили класні керівники та вчителі. Вони багато уваги 

приділяли зміцненню здоров’я учнів, підтримували тісний контакт із батьками 

та медичними працівниками. 



 

 40 

Так багато уваги протягом навчального року приділяли класоводи 

початкових класів та керівники ГПД фізичному вихованню та охороні здоров’я 

школярів, проводили відповідні заходи: 

- години здоров’я на свіжому повітрі (на шкільному стадіоні, дитячому 

майданчику), у спортивній залі, рухливі ігри на перервах (бадмінтон, кеглі, 

стрибки зі скакалками та інше), творчі та пізнавальні прогулянки, веселі 

змагання з бігу, стрибків, гімнастичних вправ; 

- бесіди з циклу «Азбука здоров’я школярів» (надання невідкладної 

допомоги при нещасних випадках), «Життя людини – найвища цінність», 

«Лікувальні рослини», «Профілактика грипу, лептоспірозу, гепатиту, отруєння 

грибами»; 

- практичні заняття «Як формувати правильну поставу»; 

- участь в шкільних тижнях здоров’я та тижня знань безпеки 

життєдіяльності.  

Відповідно до річних планів були проведені Тижні безпеки 

життєдіяльності.  

В закладі є постійно діючий батьківський всеобуч, основним завданням 

якого вважається спільна робота батьків і школи з комплексного виховання 

учнів, формування в них життєвої позиції, правильного розуміння 

громадянського обов’язку і підготовки їх до самостійного життя.  

Впродовж 2015-2016 років в рамках місячників профілактики 

правопорушень та шкідливих звичок, до Дня боротьби зі Снідом, до Дня сім’ї, 

запобігання торгівлі людьми учнями школи випускалися стіннівки, плакати, 

малюнки щодо пропаганди здорового способу життя та попередження 

негативних проявів в молодіжному середовищі. 

Сучасні тенденції розвитку системи освіти спрямовані на створення 

цілісної педагогічної системи, яка спрямована на високий рівень навчання та 

виховання молоді. Здоров’я має посідати перше місце в ієрархії потреб і 

цінностей з дитинства, а батьки і  вчителі мають навчити їх цінувати, берегти і 

зміцнювати. Пріоритетним у школі є формування ключових компетенцій, 

необхідних для реалізації здорового способу життя, збереження  здоров’я учнів, 

відновлення адаптаційних можливостей організму дитини й 

здоров’язберігаючого середовища. Організація роботи школи в режимі повного 

дня поставила складні задачі перебудови процесу діяльності закладу вцілому. 

Сьогодні школа забезпечує перебування учнів з 8 до 20 години в стінах закладу. 

Перша половина дня-навчання, друга – робота гуртків,секцій, консультпунктів. 

Режим роботи школи  забезпечує повноцінне, повноденне перебування дитини 

у школі; сприяє формуванню єдиного освітнього простору на основі інтеграції 

основної і додаткової освіти, створює широкі можливості для самореалізації 

кожного учасника навчально-виховного процесу, об’єднуючи в один 
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функціональний комплекс освітні, розвиваючі, виховні та оздоровчі процеси. 

Вирішується практично весь комплекс соціальних та психолого-педагогічних 

завдань. Для цього створені оптимальні умови для якісного навчання та 

всебічного розвитку дітей, формування фізично та психічно здорової, освіченої, 

творчої особистості.  

Школа стала центром навчального, духовного та фізичного розвитку 

дітей. 

Ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я як до найвищої 

цінності допомагає вирішити система роботи закладу з превентивного 

виховання. 

Превентивне виховання – це цілісна система підготовчих, 

профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню 

негативних звичок, рис характеру та проявам асоціальної поведінки підлітків, а 

також організація належного догляду за їх діяльністю. 

Система виховних заходів школи  спрямована на вдосконалення способу 

життя учнів. Дитина має почувати себе комфортно у школі, особливо в класі, 

між однолітками та із своїми вчителями і вихователями. Якщо так є, то вона 

обирає для себе правильну соціальну орієнтацію. 

Мета превентивного виховання полягає у розвитку почуття соціальної 

відповідальності підлітків за свою поведінку, сприяє не лише усвідомленню 

своїх прав а й обов’язків. 

Всі превентивні заходи, які складають систему роботи школи 

поділяються на три типи: 

1. Первинна соціальна превенція спрямована на збереження і розвиток 

умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя дітей, на попередження 

несприятливого впливу на дитину. 

2. Вторинна – якомога раніше виявлення негативних змін у поведінці 

дитини з метою попередження їх подальшого розвитку. 

3. Третинна або цілеспрямована превенція включає сукупність заходів, 

спрямованих на попередження переходу відхилень у поведінці дитини в більш 

важку стадію. 

Превентивне виховання у школі здійснюється за такими напрямками: 

- стимулювання здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації 

учнів; 

- формування в учнів моральних почуттів, які б регулювали їхню поведінку; 

- сімейно-шкільне виховання; 

- психологічний супровід виховного процесу; 

- охорона і захист прав особистості, формування в учнів правової культури; 

- залучення учнів із девіантною поведінкою до класних чи загальношкільних 

заходів, роботи учнівського самоврядування, гуртків; 
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- співпраця з місцевою громадою, громадськими організаціями. 

Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова 

культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно 

розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або 

навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила 

співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, 

вона формується я під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком 

спілкування з іншими людьми, участі у різних видах діяльності. 

Оскільки основну причину дисгармонії позиції особистості ми бачимо у 

соціальній дезадаптації, тобто порушенні соціальної ситуації розвитку – 

сімейної, шкільної, позашкільної, то як метод усунення цієї причини можна 

розглядати корекцію соціально-педагогічної ситуації в життєдіяльності 

підлітка. 

Причини соціальної дезадаптації підлітків можуть бути взаємопов'язані і 

обумовлені, але для профілактики і корекції порушень поведінки важливо у 

кожному конкретному випадку визначити, що первинне. 

Серед основних причин правопорушень неповнолітніх, їх соціальної 

дезадаптації, що породжують антисоціальну спрямованість особистості, можна 

виокремити: 

- протиріччя між ще й досі існуючими догмами, лозунгами і фактичним 

станом справ у різних сферах життя, які спричиняють розчарування, падіння 

авторитету виховних установ, озлоблення; 

- майнове розшарування суспільства; 

- вплив негативного соціального фону на емоційно-духовний стан 

суспільства, переважання таких почуттів, як ненависть, заздрість, гнів, злоба, 

недружелюбство; 

- крах ідеалів, бездуховність як результат споживацького ставлення до 

життя, апатія, байдужість до себе і інших, відчуження від школи, знань, сім'ї;  

- соціальна незахищеність підлітків, що призводить до зривів і конфліктів у 

сфері навчання і праці; 

- наростання альтернативних, неформальних рухів серед підлітків, культ 

сили, зневажливого, зверхнього ставлення до оточуючих; 

- незначна кількість бюджетних центрів позашкільної зайнятості, які дають 

можливість ефективному розвитку процесу соціальної адаптації неповнолітніх; 

- дегуманізація освіти, штучне відокремлення її від виховання, примітивна 

соціологізація навчальних норм; 

- нескоординованість роботи ланок, що займаються профілактикою 

відхилень у поведінці учнів. 

Звичайно, причин соціальної дезадаптації неповнолітніх у сучасних 

умовах значно більше. Але наведений перелік можна об'єднати загальним 
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висновком: значна частина сучасних підлітків погано орієнтується у поняттях 

моральних, соціальних і правових норм, своїх правах і обов'язках, і як наслідок- 

обирає за взірець форми неправильної поведінки. 

Школа підтримує тісний зв’язок з Управлінням освіти Деснянського 

району міста Києва,  з робітниками Служби у справах дітей, Соціальної служби 

та сектором ювенальної превенції Деснянського управління поліції. 

Лекція «Основні засади кримінальної відповідальності неповнолітніх»  

(5-ті класи) за участю інспектора сектору ювенальної превенції Деснянського 

управління поліції Компанець О.Г. – 19.11.2015 року 

23.11.2015 р. в школі №307 для учнів 7-11 класів в рамках   

Всеукраїнської інформаційно–профілактичної акції «Відповідальність 

починається з мене», відбулася лекція за участю працівників Соціальної 

служби. 

Формування здорового способу життя. 

Педагоги школи ознайомлені з Доповідною про стан впровадження 

Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед 

дітей та підлітків (за проектом «Діалог»), опублікованою в інформаційному 

збірнику Міністерства освіти і науки України № 7, березень 2006р., з наказом 

Міністерства освіти і науки України № 123 від 22.02.06р., в школі 

впроваджується в практику Комплексна програма формування навичок 

здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом «Діалог»). 

Психолог школи Прищепа Л.І. пройшла курс просвітницько-оздоровчої 

програми «Молодь на роздоріжжі» і  в своїй роботі успішно використовує 

елементи зазначеної програми. Учні школи брали участь в інноваційних 

просвітницько-оздоровчих  акціях «Школа проти Сніду», «Школярі Києва за 

здоровий спосіб життя», в рамках яких відбулися: конкурс плакатів про 

боротьбу зі СНІДом та шкідливими звичками, лекторії, відеолекторій з 

ігротекою та подарунками за участю педагогів Деснянської соціальної служби 

для дітей, сім’ї та молоді, який був присвячений Дню боротьби зі Снідом 

(1грудня). За методикою «Рівний – рівному» тренерами Київського міського 

центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Мазепою Наталією 

Андріївною та Самар Олесею Миколаївною були проведені тренінги на тему 

«Профілактика адитивної поведінки підлітків» за такими блоками: 

1. «Здоровий спосіб життя» 

2. «Знай та реалізуй свої права» 

3. «Турбота і обачливість» 

4. «Спілкуємось та діємо» 

Заняття відбувалися щовівторка і щоп’ятниці, по 3 години кожне заняття, 

для учнів 8-11 класів. 
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У школі. створений дитячо-юнацький волонтерський рух щодо 

формування здорового способу життя при допомозі спеціалістів Деснянського 

центру соціальних служб для молоді. 

Школа співпрацює з Кримінальною міліцією Деснянського району, зі 

Службою у справах дітей, Деснянською соціальною службою для дітей, сім’ї та 

молоді, Центром у справах сім’ї та жінок, Центром зайнятості Деснянського 

району, районним управлінням освіти, Центрами (районним та міським) 

дитячої та юнацької творчості, ветеранською організацією району в питаннях 

організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у 

позаурочний час та збереження і зміцнення здоров’я, формуванні здорового 

способу життя дітей. Учні школи беруть участь у акції «Козацький гарт». У 

школі серед учнів 2-х, 3-х, 5-х класів проводились спортивні змагання «Веселі 

старти», учні школи брали участь у районних змаганнях з футболу, баскетболу. 

Соціально-психологічною службою школи, класними керівниками та 

класоводами, медичною сестрою школи та медпрацівниками районної дитячої 

поліклініки  постійно протягом року проводились лекції, бесіди, індивідуальні 

та групові консультації, виховні та класні години з питань статевого виховання 

молоді, репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, охорони материнства і 

дитинства, відповідального батьківства. В школі проводяться заходи з питань 

статевого виховання молоді, репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, 

охорони материнства і дитинства, відповідального батьківства:  

- заняття щодо питань статевого виховання і репродуктивного здоров’я: 

«Стать і статеві стосунки», «Цнота і здоров’я нації», «Народила Люба 

донечку» (9 – 11 класи); «Секс в житті підлітка», «Таємниці кохання» (10 – 

11 класи); «Дружба, кохання, стать»,  «Між нами, дівчатами» (6 – 8 класи). 

- проводяться заходи з відзначення Дня матері, відродження національних 

свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і 

підтримки традицій вшанування жінки-матері, підвищення жінки в 

суспільстві; 

- з метою формування у дітей світогляду солідарності поколінь, 

виховання поваги до літніх людей, почуття відповідальності у дітей за долю 

пристарілих батьків, підвищення престижу сім’ї, в якій живуть кілька 

поколінь в школі активно працює клуб “Дідусів і бабусь”. Основним 

напрямком діяльності  клубу є: зустріч з ветеранами ВВВ. (До річниці 

визволення України від фашистських загарбників); спільне відвідування 

лекцій в планетарії; родинне спортивне свято “Я і моя родина”; вивчення 

народних рецептів (Пироги бабусі Настусі, Марусі); спільне відвідування 

Новорічної вистави; вивчення традицій українського народу.  

Протягом року в рамках місячника профілактики правопорушень та 

шкідливих звичок, до Дня боротьби зі Снідом, до Дня сім’ї, до запобігання 
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торгівлі людьми учнями школи випускалися стіннівки, плакати, малюнки щодо 

пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів в 

молодіжному середовищі. До Дня захисту від Сніду спеціалістами соцслужби 

роздавалися буклети учням 9-11 класів. 

В школі викладається предмет охорони здоров’я, проводяться 

профілактичні бесіди медсестрою та лікарями районної поліклініки, вчителями 

біології. Школа брала участь у інформаційно-просвітницьких програмах      

«Бленд-а-мед», «OB-OK». 

Питання пропаганди здорового способу життя розглядається на 

батьківських зборах, що зафіксовано в протоколах, батьки запрошуються на 

виховні та класні години для проведення профілактичних бесід, шкільною 

соціально-психологічною службою щомісяця проводяться просвітницькі 

лекторії для батьків «Вікова психологія. Етапи соціального розвитку дитини».     

Профілактика ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх. 

З метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед неповнолітніх 

серед учнів школи проводяться інформаційно-профілактичні заходи у вигляді 

бесід (індивідуальних та групових), виховних та класних годин із залученням 

батьків, психолога школи Прищепи Л.І., медичних працівників, оперативних 

слідчих кримінальної міліції, у вигляді лекцій, відеолекторіїв, тренінгів із 

залученням педагогів Деснянської соцслужби. Радою учнівського 

самоврядування проводяться конкурси плакатів, конкурси малюнків, 

радіожурнали, інформаційні повідомлення по класах.   

Профілактика наркоманії, токсикоманії, алкоголізму серед 

неповнолітніх 

В межах антинаркотичної просвітницької пропаганди з питань здорового 

способу життя, з метою запобігання проникнення наркотичних засобів та 

психотропних речовин і поширення їх серед дітей прес-центром Ради 

учнівського самоврядування були проведені: усний журнал до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом, радіогазети, конкурси плакатів та малюнків «Ні! – 

наркотикам», учні школи брали участь у районному конкурсі плакатів 

антинаркотичної та анти тютюнової кампанії. У бібліотеці школи постійно діє 

виставка літератури, направлена на запобігання і профілактику негативних 

соціальних проявів.  

Екологічне виховання. 

Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу життю 

людей, тому навчально-виховна діяльність школи має бути спрямована на 

виховання екологічної культури учнів,щоб виросло покоління, яке охоронятиме 

довкілля. 

Виходячи з актуальності означеної проблеми, виникла потреба в 

екологічному вихованні учнів. 
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Екологічне виховання здійснюється на всіх етапах навчання в школі, на 

кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна 

методика з огляду на вікові особливості учнів. 

Досягнення поставленої мети можливе за умови виконання послідовних 

навчально-виховних завдань: 

- формувати екологічно орієнтовані стосунки і цінності, спрямовані па 

подолання конфліктів між людиною і навколишнім середовищем; 

- сприяти, щоб засвоєні знання і моральні принципи поведінки щодо 

навколишнього середовища ставали переконаннями особистості; 

- розвивати почуття особистої відповідальності за стан навколишнього 

середовища на національному і глобальному рівнях; 

- розкривати учням у доступній формі сутність сучасних проблем екології та 

її актуальність для людства; 

- розвивати вміння приймати відповідальні рішення з питань охорони 

навколишнього середовища і діяти відповідно до них; 

- залучати школярів до практичної діяльності під час вирішення проблем 

навколишнього середовища місцевого значення; 

- розвивати у школярів почуття самоповаги і розуміння труднощів інших 

людей, бажання надати їм допомогу в складних життєвих ситуаціях; 

- формувати знання і вміння дослідницького характеру, які б сприяли 

розвитку творчої і ділової активності у процесі вирішення екологічних 

проблем і пов'язаних з ними життєвих ситуацій. 

Уже в початкових класах діти мають зрозуміти, що людина - невід'ємна 

складова частина природи, що вона своєю діяльністю впливає на навколишнє 

середовище, і вплив її може бути як позитивний, так і негативний. Наприклад: 

на уроках природознавства можна показати, як внаслідок нерозумної діяльності 

людини змінилася кількість рослин, тварин, комах, птахів, провести уявну 

подорож "Сторінками Червоної книги". Для молодших школярів 

найдоступнішим є емоційно-естетичне сприйняття природного середовища. 

Завдання вчителя - передбачити способи поєднання емоційного ставлення до 

природи з пізнавальними завданнями щодо її вивчення та охорони. Важливе 

значення має безпосереднє спілкування з природою під час проведення 

спостережень, екскурсій, прогулянок, уроків мислення в природі. Вони мають 

засвоїти, що під час прогулянок, екскурсій, походів не можна голосно 

розмовляти, рвати квіти, ламати гілки дерев і кущів, руйнувати пташині гнізда, 

мурашники, забруднювати навколишнє середовище. Такі уроки розраховані на 

отримання дітьми емоційно-образної інформації про оточуючий світ, де учень 

ступає на шлях свободи пізнання, дослідного учіння. Об’єкти спостереження 

для дітей – загадка таємниця, яку так хочеться розгадати, відкрити, зазирнути у 

незвідане. Уроки, які ми провели, були «Танок осіннього листя», «Осінні 
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пригоди у нашому парку», «Як дерево живе взимку», «Перші сніжинки», «Живе 

й неживе в природі», «Перші кроки весни»та ін. 

Турботливе ставлення до природи формується у процесі гри. Ігри та 

вікторини на екологічну тематику стимулюють інтерес учнів до проблем 

навколишнього середовища і надають урокам яскравого емоційного 

забарвлення. Різноманітні ігри та вікторини можна використовувати на всіх 

етапах уроку: під час опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення й 

узагальнення знань. 

Основу навчальної і виховної роботи в школі становлять обов'язкові 

заняття. Однак ця робота не закінчується на уроці, вона продовжується і після 

занять. Тому треба допомагати учням правильно організовувати позаурочний 

час, щоб він був розумно використаний для відпочинку, культурних розваг і 

занять улюбленою справою, для розвитку і вдосконалення розумових, 

моральних, фізичних та естетичних якостей учнів. 

Позакласні заняття дають змогу ширше, ніж це дозволяють уроки, 

проводити з учнями різні види робіт, які вправляють їх як розумово, так і 

фізично. Вони допомагають виховувати в учнів інтерес до науки і техніки, 

любов до творчої праці, вчать мріяти і діяти, формують у них духовні потреби, 

підвищують культуру використання дозвілля, вільного часу як істинного 

багатства суспільства й особистості. Така позакласна робота створює особливо 

сприятливі умови для нагромадження досвіду колективного життя, прояву 

самостійності, розвитку політичної і суспільної активності. 

У позаурочній виховній діяльності необхідно ознайомлювати школярів із 

принципами і нормами моральності людини, формувати у них моральні 

переконання і досвід поведінки. З цією метою можна проводити бесіди, лекції, 

диспути на теми моралі, наводити позитивні приклади з життя, творів 

мистецтва, а також уроки культури поведінки. 

Основними чинниками, які зумовлюють актуальність проблеми 

екологічного виховання, є порушення природного балансу, яке викликане 

діяльністю людини: забруднення атмосфери, ґрунту, воли досягло критичного 

рівня як в Україні, так і у всьому світі. 

Художньо – естетичне виховання: передбачає формування основ 

естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, 

естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне 

збагачення учнів, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями 

в галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, 

ремесел; озброєння школярів естетичними знаннями, виховання художнього 

смаку, вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, 

примножувати культурно-мистецькі надбання народу. 
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Цьому напрямку виховної роботи в  школі приділяється також велика 

увага. Насамперед, треба відзначити роботу вчителів , художньої культури, 

музики, образотворчого мистецтва, які безпосередньо впливають на 

формування естетичних та художніх смаків учнів школи . Вчитель музики та 

художньої культури Терентьєва В.М. також керує вже багато років шкільним 

хором, є керівником хорового та вокального гуртка. Кожен рік цей гурток бере 

участь у таких конкурсах, як «Патріотична пісня»,  хорових колективів, 

конкурсах вокалістів. Неодноразово Терентьєва В.М. та її вихованці були 

нагороджені грамотами та дипломами за участь у районних та міських 

конкурсах. Традиційно, разом з педагогом-організатором Назарчук О.В. на 

високому рівні проходять концерти до Дня вчителя, 8–го Березня, Дня матері. 

Цікаво проходять заходи народознавчого циклу «Різдвяний вертеп»,  «Миколай 

прийшов», «Дзвони Великодня» та ін.  

Іншим напрямком цього виду виховання є робота факультативу 

«Київський вальс», результатом якого є виступ випускників на щорічному 

районному конкурсі, та їх останній вальс на святі Останнього дзвоника.  

Великий внесок у розвиток естетичних смаків у поєднанні з українськими 

народними ремеслами вносила і робота гуртка «Моделювання» яким керує 

вчитель праці Коберник В.М.. 

До  традиційних загальношкільних заходів можна віднести і відвідування 

театрів Драми і комедії на лівому березі, Український малий драматичний 

театр, Юного глядача та ін., а для молодшої школи – відвідування Київського 

дитячого театру ляльок. 

Учнями школи  відвідуються також і музеї: Богдана та Варвари Ханенків, 

Т.Г.Шевченка, Мистецький арсенал, фабрика ялинкових прикрас, музеї 

архітектури та побуту Пирогово, Переяслава-Хмельницького та ін.  

 

У 2015 – 2016 н.р. у школі відкрилися такі гуртки та секції. 

Години гурткової роботи розподілені таким чином: 

 

1.  Моделювання Художньо- 

естетичний 

Ср.:14:30-16:45; 

Пт.:15:00-17:15 

Коберник В.В. 

2.  ЮІР Соціально- 

реабілітаційний 

Вт.:17:00–17:45; 

Ср.:16.00-16.45 

Смоляр І.В. 

3.  ДЮП Соціально- 

реабілітаційний 

Пн:16:00–17:30 Смоляр І.В. 

4.  Дослідник Дослідницько- 

експериментальний 

Пн:15:45–17:15; 

Ср:14:15 –15:45; 

Пт.:15.00-15.45 

Петренко Н.Л. 
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5.  Дослідник Дослідницько- 

експериментальний 

Пн.:16.00-16.45 

Вт.:16.00-16.45 

Волинко Н.В. 

6.  Дослідник Дослідницько- 

експериментальний 

Пн.:16.00-17.15 

Чт.: 16.00-17.15 

Козлова О.В. 

7.  Дослідник Дослідницько- 

експериментальний 

Вт:15:15– 16:45; 

Ср.:14:15-15:45 

Тарасенко К.П. 

8.  Дослідник Дослідницько- 

експериментальний 

Пн.:15.30-17.00 

Чт.:15.15.16.45 

Кононенко О.Т. 

9.  Дослідник Дослідницько- 

експериментальний 

Вт.:16.05-16.50 

Чт.:15.15-16.00 

Нишук С.С. 

10.  Театральний Художньо- 

естетичний 

Вт: 15:10-16:40; 

Чт.:15:10-16:40 

Васьківська І.В. 

11.  Міжнарод. 

зв’язків 

Гуманітарний 

 

Вт:15:10– 16:40; 

Чт:15:10 –16:40 

Паночко О.В. 

12.  Хореографічний Художньо- 

естетичний 

Пн.: 13.30-15.00 

Вт:14:10– 17:10; 

Ср.: 13.30-15.00 

Чт:14:10– 17:10 

Разумова С.І. 

13.  Хоровий Художньо- 

естетичний 

Пн:14:15-15:00; 

Вт.:14:15-15:00; 

Чт.:14:15–15:45 

Терентьєва 

В.М. 

14.  Музичний Художньо- 

естетичний 

Пн:14:15-15:30; 

Чт.:14:15–15:30 

Хмара Є. 

15.  Перукарське 

мистецтво 

Художньо- 

естетичний 

Пн.:14:15-15:45; 

Вт.: 14:15-15:45; 

Ср.:14:15-15:45; 

Чт.: 14:15-15:45 

Ступак І.І. 

16.  Образотворче 

мистецтво 

Художньо- 

естетичний 

Пн: 16:00-18:15; 

Вт.: 16:00-18:15; 

Ср.:16:00-18:15; 

Чт.: 16:00-18:15; 

Пт.:16:00-18:15 

Полоскіна О.М. 

17.  Військово-

патріотичний 

Військово- 

патріотичний 

Пн:15:10-17:25; 

Ср.:15:10-17:25; 

Пт.:15:10-17:25 

 

Назарчук О.В. 

18.  Екологічний 

дизайн 

Художньо- 

естетичний 

Пн.:15:00-17:15; 

Ср.:15:00-17:15; 

Пт.:15.00-17.15 

Колоскова В.В. 
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19.  Я – громадянин 

України 

Гуманітарний 

 

Чт.: 15:10-16:40; Стешенко І.В. 

20.  Сімейні 

цінності 

Соціально- 

реабілітаційний 

Вт.:15.15-16.45 

Ср. 15.15-16.00 

Пт. 15.15-16.45 

Смоляр І.В. 

21.  «Дивовижний 

світ казки» 

Художньо- 

естетичний 

Чт.:12.20-13.50 Могиленко Г.І. 

22.  Екологічний Еколого- 

натуралістичний 

Пн.:15.15-16.00 

Ср.:15.15-16.45 

Кравченко О.І. 

23.  ОБЖ Соціально- 

реабілітаційний 

Ср.:15.15-16.00 Волинко Н.В. 

24.  Математичний Науково- 

технічний 

Пн.:15.15-16.00 

Ср.:15.15-16.45 

Розанович Н.А. 

25.  Флорбол Фізкультурно- 

спортивний 

Пн.:15:15-18:15; 

Ср.:15:15-18:15; 

Пт.:15:15-18:15; 

Сб.:13:00–16:00 

Приз Ю.М. 

26.  Таекван-до Фізкультурно- 

спортивний 

Вт.:17:00-19:15; 

Чт.: 17:00-19:15; 

Сб.:10:00–12:15 

Павлюк Ю.С. 

27.  Баскетбол 

 

Фізкультурно- 

спортивний 

Пн.:16:00-16.45; 

Вт.:15.15-16.45 

Ср.: 15.15-16.45 

Чт.:15:15-16.45 

Пт.: 15.15-16.45 

Кудряшов М.О. 

28.  Теніс  Фізкультурно- 

спортивний 

Пн.:17:30-19:30; 

Ср.:17:00-19:00; 

Пт.:17:00-19:00; 

Сб.:10:00–12:30 

Петренко В.Л. 

29.  Волейбол 

 

Фізкультурно- 

спортивний 

Вт:15:15-16:45; 

Чт.:15:15-16:45 

Ветькало Л.І. 

30.  Пішохідний 

туризм 

 

Фізкультурно- 

спортивний, 

туристично- 

краєзнавчий 

 

Вт:15:30 –18:00; 

Ср.:16:45-19:00; 

Сб.:10:00-15:00 

Кузишина І.Р. 

 

31.  Спортивне 

орієнтування 

Фізкультурно- 

Спортивний 

 

Ср.:17.00-19.15 

Пт.: 17.00-19.15 

Смалюга Н.Є. 
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32.  Плавання 

 

Фізкультурно- 

спортивний 

Пн: 14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 

14:45 – 15:30; 

Вт:14:10 –15:40; 

Ср.:13:15–14:00 

(спец.мед.група) 

Чт:13:15– 14:45; 

Пт.:14:15–15:00 

Ведмецький 

В.Ф. 

 

33.  Плавання 

  

Фізкультурно- 

спортивний 

Пн.:15:15-16:45; 

Ср.:15:15-16:45; 

Пт.:15:15–16:00 

Ветькало Л.І. 

 

34.  Шахи  

 

Фізкультурно- 

спортивний 

Пн.:16:45-18:45; 

Вт.:16:45-18:45; 

Ср.:16:45-18:45; 

Пт.:16:45-18:45; 

Сб.:11:00–14:00 

Трощенко В.Ю 

 

Гурткова робота проводиться згідно графіка затвердженого директором 

школи. Один екземпляр знаходиться у вчительській для вчителів, другий – в 

вестибюлі першого поверху для учнів школи. За підсумками півріччя слід 

відмітити роботу спортивних гуртків. Гуртки »Баскетбольний», «Плавання», 

«Пішохідний туризм” користувалися найбільшою популярністю серед дітей. 

Члени гуртка брали активну участь в шкільних і районних заходах  та 

змаганнях присвячених Всесвітньому Дню туризму та Дню туризму в Україні, 

“Деснянські мандри”, ходили в туристичні походи в парк ”Дружби народів”, на 

берег Десни за селом Троєщина..Відвідали екскурсії: до Національного музеї 

Великої Вітчизняної війни, до Водно-інформаційного центру, до музею 

“Київська фортеця”, до меморіального комплексу “Голодомор 1932-1933 р.р.”, 

що в парку слави та меморіал пам’яті героїв Крут. Члени гуртка “ЮІР”  взяли 

участь в міському конкурсі “Мій безпечний шлях до школи ,проводили  

шкільний “Конкурс велосипедистів”, інформаційні заняття в ігровій формі для 

учнів молодших класів , вікторину ”Про що говорить знак дорожній ?”  для 

учнів 5-6 класів , тематичні ігри ЮІР для учнів 6А,7Б класів.  Протягом року 

керівником та членами гуртка “Пожежна безпека” було проведено різноманітні 

конкурси, вікторини по запобіганню пожеж та інших нещасних випадків: 

конкурс малюнків по правилам пожежної безпеки (1-5 кл.), перегляд вистави на 

пожежну тематику, вікторина на знання правил пожежної безпеки (5-8 кл.).  

Робота спортивних гуртків ведеться систематично, тому діти як молодшої 

школи, так і старшої мають можливість обирати різні спортивні направлення і 

вдосконалювати свої фізичні здібності. Керівники спортивних гуртків та 
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секцій: Ветькало Л.І., Кудряшов М.О., КузишинаІ.Р., Ведмецький В.Д. 

проводять шкільні, беруть участь в районних та міських турнірах та змаганнях. 

За підсумками півріччя потрібно відмітити, що робота спортивних гуртків та 

секцій ведеться на високому рівні: члени шкільного гуртка “Пожежна безпека” 

провели ігри ,конкурси , вікторини з учнями 3-5х класів з метою профілактики 

життєдіяльності. Протягом року членами гуртка було організовано виставку 

стінгазет з учнями 6-10х класів та конкурс малюнків з учнями 1-5х класів. 

Керівником Смоляр І.В. та членами гуртка ЮІР були проведені конкурси 

щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Члени 

шкільного гуртка ЮІР взяли участь в районному огляді-конкурсі шкільних 

команд ЮІР. 

Проведення інформаційних занять в ігровій формі серед учнів молодших 

класів “Безпека дорожнього руху”. (протягом року) 

Зустріч з інспекторами ДАІ. (вересень) 

Конкурс “Фігурна їзда на велосипеді по майданчику”. Вело естафети (8-

10 кл.вересень та квітень) 

Систематично проводиться робота з профілактики порушень правил 

дорожнього руху та попередження травматизму при користуванні 

велосипедами , скутерами , скейтами під час навчального року та канікул.  

Учні школи дуже люблять відвідувати гурток «Хоровий», керівник 

Терентьєва ВМ. протягом року  було підготовлено та виконано під час 

шкільних концертів та заходів фольклорні , класичні ,сучасні твори хорового 

жанру. В квітні місяці в районі проходив огляд-конкурс художньої 

самодіяльності школярів, вчителів, батьків “Таланти твої, Деснянщино!”, в 

якому члени хорового гуртка  приймали активну участь, де посіле І-ше місце. 

Гурткову роботу за  2015-2016 н.р. вважати задовільною. 

На виконання плану роботи школи було складено план роботи директора, 

голови батьківського комітету та голови учнівського самоврядування. 

Протягом року відбувалися спільні засідання, на яких обговорювалися питання, 

а потім була проведена робота: 

- місячник “Увага, діти на дорозі” з 20.08.15 по 20 09.2015р. 

- свято “Перший дзвоник” 

- проведення до Дня працівника освіти  святкового концерту “Зі святом, любі 

вчителі!” 

- участь у осінньому місячнику благоустрою 

- акція “Турбота” для людей похилого віку; 

- участь а проведенні предметних тижнів з географії, хімії, іноземної  мови,  

математики, української мови та літератури; 

-  акція “Ніхто не забутий. ніщо не забуте!” до Дня визволення України та м. 

Києва, святкова зустріч з ветеранами мікрорайону . 
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- засідання ради профілактики з учнями, що схильні до правопорушень, 

зустріч з представниками кримінальної міліції; 

- практична допомога класним керівникам молодших класів під час канікул, 

проведення ігрових програм;   

- рейд “Як харчують учнів школи?” 

- допомога в проведенні предметних тижнів з історії, правознавства; 

- учнівська акція “Українські національні свята”; 

- акція “Молодь проти СНІДу”, турнір Олімпіада “Підліткові ігри”;  

- організація та проведення Різдвяних, Новорічних свят; 

- загальний збір організації шкільного самоврядування; 

- спільне засідання “трикутника” по підведенню підсумків в І півріччі та 

планування роботи на ІІ півріччя навчального року; 

- День соборності України (конкурс рефератів, стінних газет, малюнків); 

- підготовка та проведення вечора для старшокласників до Дня Святого 

Валентина; 

- Допомога в проведенні весняного двомісячника з благоустрою: акції 

“Зелений паросток майбутнього”, “Посади дерево та збережи його”, “День 

Землі”, толока (прибирання території, висаджування дерев та кущів); 

- День матері; 

- до Дня 8 Березня було проведено святковий концерт; 

- участь в акції до свята Великодня “Благодійний кошик”; 

- підготовка та участь в проведенні свята «Останнього дзвоника»; 

- спільне засідання “трикутника” по підведенню підсумків за навчальний рік; 

На спільному засідання “трикутника” по підведенню підсумків за 2015-

2016 навчальний рік роботи директора школи, голови батьківського комітету та 

голови учнівського самоврядування, потрібно зазначити, що вцілому робота 

ведеться  на належному рівні . 
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7. Робота бібліотеки. Забезпечення учнів підручниками. 

 

І. Основні показники роботи бібліотеки: 

1. Читачів всього:  1142 , з них: учнів – 1048; вчителів – 80; батьків та інших 

читачів – 14. 

2. Книговидача: всього – 21426, з них: підручників – 15428; художньої та 

галузевої л-ри –3350; газет та журналів -  2648. 

3. Відвідуваність: 6763, з них: учні – 6281; вчителі – 482. 

4. Фонд всього:  37818, з них: підручники – 32831: 

1-4 класи – 7766; 

5-9 класи – 15461; 

10-11 класи – 9604 

- художня та галузева література – 4444 прим.; довідкова – 543 прим.; газети та 

журнали – 8 назв. 

5. Надходження до фонду за 2015-2016 н.р.  -  1892 прим., з них: підручники -  

1767 прим.; художня та галузева література -  125 прим.; 

6. Забезпечення учнів підручниками: 

1- 4 класи  -   99,7%; 

5-9 класи   - 98,2%; 

10-11 класи -  98,2%. 

Учням 4-х та 7-х класів видані підручники попередніх років видання.  

Для того, щоб забезпечити учнів підручниками було використано 

міжбібліотечний абонемент (МБА). На  2015-2016 навчальний рік було взято 

148 підручників в 10 школах району: 321 школа – 14 підручників; 293 школа – 2 

підручника; 189 школа  - 24 підручника; 311 школа – 1 підручник; 282 школа – 

35 підручників; 190 школа – 15 підручників; 306 школа – 8 підручників; 248 

школа – 17 підручників; 313 школа – 12 підручників; 320 школа – 20 

підручників.  

ІІ. Комплектування книжкових фондів. 

Протягом  2015-2016 навчального року до бібліотеки надійшло 1892 

примірника літератури, з них: підручників – 1767 прим., художня та галузева 

література – 125 прим. 

Передплата періодичних видань на І півріччя 2015-2016 навчального року 

була здійснена: 

За батьківські кошти передплачено наступні видання: журнали: 

«Заступник директора школи», «Практика управління закладом освіти»,  

«Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України», 

«Надзвичайна ситуація», «Колосок», «Професор Крейд».  

За бюджетні кошти було передплачено 4 примірника газети «Казковий 

вечір».  



 

 55 

Передплата періодичних видань на  ІІ  півріччя 2015-2016 навчального 

року  була  здійснена за рахунок спецфонду. Передплачено наступні видання: 

журнали: «Казна України», «Практика  управління закладом освіти»,  

«Колосок»,  «Професор Крейд»,  «Шкільний  бібліотекар»,   «Інформаційний 

збірник  та коментарі Міністерства освіти і науки України», «Шкільна  

бібліотека», «Заступник  директора  школи». 

ІІІ. Робота з читачами бібліотеки. 

Організовано 4 екскурсії з учнями 1-х класів. Проведено бесіду з учнями 

1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г класів на тему «Бібліотека – храм мудрості». Проведено 

бесіду з учнями 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г класів на тему «Система каталогів і картотек 

бібліотеки»  та бібліотечний урок з  учнями 5-А, 5-Б, 5-В класів на  тему 

«Книги, які знають все». 

Надавалися консультації при виборі літератури біля книжкових полиць. 

Проводилися бесіди з учнями початкової школи на теми: «Як вибрати 

книгу», «Як читати книгу». 

IV. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом. 

Випущено шість інформаційних бюлетенів нових надходжень, що 

вивішувались в учительській. Доповнювались новими матеріалами тематичні 

папки.  

Проводилась спільна роботи шкільної бібліотеки та педагогічного 

колективу щодо збереження фонду підручників. 3 19 по 23 жовтня 2015 р. та з 

18 по 22 квітня 2016 року проведено рейди по класах по перевірці стану 

підручників, акція «Живи, книго!». До перевірки було залучено раду 

учнівського самоврядування «Лідер». 

Випущено екран стану підручників. 

V. Масова робота з популяризації літератури. 

Протягом 2015-2016 навчального року було організовано 28 книжкових 

виставок до знаменних дат, проведено 11 бібліотечних уроків, 11 бесід,              

7 літературних вікторин, 1 усний журнал, акцію «Живи, книго!», місячник 

шкільної бібліотеки на тему «Виховання громадянина-патріота України» (за 

окремим планом),  підготовлена презентація на тему «Патріотичне виховання 

школярів в бібліотеці СШ № 307», проведено тиждень  дитячої книги               

(за окремим планом). 

Бесіди: 

1. 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г класи  - «Бібліотека – храм  мудрості». 

2. 4-А, 4-Б, 4-В класи - «Ярослав Мудрий – засновник першої 

бібліотеки в Київській Русі»  (підготовлена  презентація). 

3. 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г класи «Система каталогів і картотек бібліотеки». 

Бібліотечні уроки: 

1. 3-А. 3-Б, 3-В, 3-Г класи - «Звучи, рідна мово!». 
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2. 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г класи - « Іван Федоров – першодрукар 

український». 

3. 5-А, 5-Б, 5-В класи - «Книга  -  наш друг і порадник». 

Літературні  вікторини: 

1. 6А, 6Б,6В,6Г класи - «Свої знання ми черпаємо  з книги». 

2. 4А, 4Б, 4В класи - «Вшановуємо Кобзаря». 

Усний журнал: 

3-А, 3-Б, 3-В, 3-Г класи - «На крилах пісень», присвячений  145-річчю  від 

дня народження Лесі Українки,  (підготовлена  презентація). 

Книжкові виставки: 

1. До 1-го уроку: Національно-патріотичне виховання. 

2. 29 вересня – 170 років від дня народження І.К.Карпенко-Карого (1845-1907). 

3. 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек. 

4. 1 жовтня – Міжнародний день музики. 

5. 14 жовтня – День українського козацтва.  

6. 14 жовтня – День захисника Вітчизни. 

7. 22 жовтня – 80 років від дня народження Б.І.Олійника (1935). 

8. 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників. 

9. 9 листопада – День української писемності та мови. 

10. 20 листопада – Всесвітній день дитини. 

11. 28 листопада – День пам’яті жертв голодоморів. 

12. 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

13. 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини. 

14. 14 грудня – 175 років від дня народження М.П.Старицького (1840-1904). 

15. Різдвяно-новорічний калейдоскоп. 

16. 27  січня  -  125 років   від дня народження П.Г.Тичини  (1891-1967). 

17. 2лютого  - 115 років  від дня  народження В.П. Підмогильного  (1831-1937). 

18. 15  лютого – День ушанування  учасників бойових дій  на території  інших 

держав. 

19. 21 лютого  -  Міжнародний день рідної мови. 

20. 25 лютого  -  145 років від дня народження Лесі Українки  (1871-1913). 

21. 8  березня -  Міжнародний  жіночий  день. 

22.  29 березня -  135 років від дня народження  М.Підгірянки (1881-1903). 

23. 2  квітня  -  Міжнародний день дитячої книги. 

24. 12 квітня  -  Всесвітній  день авіації і космонавтики. 

25. 26  квітня  -  День Чорнобильської  трагедії  (30-та  річниця). 

26. 9  травня  -  День  Перемоги. 

27. 11  травня  -  145  років  від  дня  народження В.С.Стефаника (1871-1936). 

28. 22  травня -  Казка вчить  добру. 
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8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів. 

 

На виконання розпорядження Деснянської районної у м. Києва державної 

адміністрації від  08.02.2016 р. № 40 «Про організацію у 2016 року харчування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів  Деснянського району, заснованих 

на комунальної власності територіальної громади м. Києва», відповідного 

наказу управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 08.02.2016 р.  № 68 «Про організацію харчування учнів 1-11 

класів навчальних закладів  Деснянського району міста Києва, заснованих на 

комунальній власності територіальної громади міста Києва», у  2015-2016  

навчальному році організовано  харчування школярів.  

Забезпечені безкоштовними  гарячими обідами з одноразовим режимом: 

учні 1-4 класів – 412 учнів; 

учні 5-11 класів: дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського 

піклування; учнів із числа дітей-інвалідів; учнів із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; учнів із числа дітей із сімей учасників 

антитерористичної операції та дітей із сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції – 29 учнів.  

Відповідно до санітарно-гігієнічних вимог створені належні умови для 

роботи шкільного буфету, продукцією якого користується щоденно біля 500 

учнів на день. 

З метою чіткої організації харчування школярів було встановлено і 

затверджено директором школи графік обідів у шкільній їдальні всіх 

вищеназваних категорій дітей , а також затверджено графік чергування вчителів 

у їдальні, погоджений з представником трудового колективу. 

Шкільна бракеражна комісія постійно контролювала якість продукції, що 

поступила до їдальні, умови зберігання та терміни реалізації, а також якість 

шкільного харчування. 

Інспектор з харчування контролює дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог щодо якості продукції, здійснює організацію попередніх замовлень на 

харчування учнів, готує фінансові звіти про харчування учнів перед 

бухгалтерією КП «Зеніт» та Управлінням освіти, відповідає за достовірність 

списків дітей пільгових категорій, проводить  роз’яснювальну роботу серед 

батьків та учнів навчального закладу щодо раціонального та збалансованого 

харчування. 

Адміністрація школи здійснює перевірку якості організації харчування 

учнів у шкільній їдальні. Працівники їдальні дотримуються санітарно-

гігієнічних норм та правил приготування їжі. Меню страв на кожний день 

складається відповідно до циклічного меню, затвердженого головним 
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санітарним лікарем району. Школа дбає  про організацію і  проведення  

харчування учнів на високому  рівні.  Шкільна їдальня має  належний 

естетичний  вигляд, укомплектована меблями, буфетом роздачі. 

В школі обладнано медичний кабінет, працює медична сестра Савон Г.А., 

яка надає першу медичну допомогу учням, контролює їхній фізичний стан, 

проводить профілактичне щеплення, веде медичні картки на кожного учня.  

В медичному  кабінеті о обладнано окремий кабінет для процедур. 
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9. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій. 

 

Соціально-психологічна служба школи регулярно проводить 

консультативну роботу з вчителями школи щодо оптимізації форм і методів 

психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, проводиться 

психолого-педагогічна діагностика, консультативно-просвітницька робота для 

батьків, вчителів та учнів; психокорекція пам’яті, уваги, мислення, емоційних 

стресів, нівелюються міжособистісні конфлікти,  що схвалюють усі учасники 

навчально-виховного процесу.  

Учні з числа пільгових категорій мали можливість безкоштовно 

відвідувати шкільні театралізовані вистави, забезпечувались безкоштовним 

харчуванням.  

В першу чергу надавались путівки на оздоровлення в табори відпочинку.  

Протягом року учні пільгових категорій отримували запрошення на свята. 
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10. Діяльність органів учнівського самоврядування. 

 

Мета учнівського самоврядування: розвиток організаторських здібностей 

в учнів школи, залучення їх до проведення навчального та виховного процесу, 

виховання національної свідомості , соціальної активності особистості ; любові 

до рідної землі свого народу; формування правової культури, естетичного 

світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів; організація 

здорового способу життя . 

Завдання учнівського самоврядування: 

- формування і розвиток гуманістичної спрямованої особистості з глибоко 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості. 

- участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;  

- підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;  

- забезпечення порядку в школі: організація чергування по школі, в класах;  

- організація пізнавальної , фізкультурно-оздоровчої діяльності;  

- організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі , поповнення новими 

матеріалами історико- краєзнавчого музейного комплексу школи; 

- організація роботи із збереження шкільного майна; 

- організація роботи із благоустрою території школи; 

- контроль за відвідуванням учнями школи; 

- заслуховування звітів органів учнівського самоврядування; 

- організація змагання-конкурсу між класними колективами на звання 

„зразковий клас”, „громадсько-активний клас”, „найкращий черговий клас”. 

 Основні принципи самоврядування: об'єднання колективу навколо єдиної 

мети; єдність та оптимальне поєднання колективних та особистих інтересів, 

динамічність і варіативність структури органів самоврядування; добровільність 

у формуванні його органів; інтеграція та диференціація педагогічного, 

батьківського, учнівського управління. 

В школі функціонує шкільне самоврядування. Створена та діє система 

учнівського самоврядування. До Ради учнівського самоврядування входять 

представники 5 - 11 класів. Головою учнівського самоврядування є учениця 9-Б 

класу Багрій Лілія. Протягом звітного періоду засідання Ради відбувалося 

кожний вівторок в присутності заступника директора з виховної роботи 

Корцової Ю.В. та педагога-організатора Назарчук О.В. У школі працює дитяча 

організація „Лідер”, яка розпочала свою роботу у вересні 1998 року. Дитяча 

організація „Лідер” набула чинності на основі угоди про співпрацю трикутника 

у складі: 

- адміністрації та педагогічного колективу школи, 

- шкільного батьківського комітету,  

- шкільної Ради учнівського самоврядування. 



 

 61 

Дитяча організація „Лідер” має свій Статут та емблему.  
На базі ради учнівського самоврядування «Лідер» працюють дитячі 

активи. Кількість членів активів необмежена. На засіданнях ради учнівського 

самоврядування „Лідер” присутні близко 20 членів. 

Дитяча організація має таке гасло:   

Ми розумні ерудити, 

Ще й до того ж милі діти. 

Ми спортсмени та призери, 

Лідери нової ери. 

та обіцянку члена дитячої організації: я (ПІБ), клянуся честю зробити 

все, від мене залежне, щоб: виконати обов’язок перед соєю країною, завжди 

допомагати іншим, коритися «Лідерському закону».  
Робота дитячих активів завжди висвітлюється в річному плані школи та 

планах роботи педагога-організатора. Доручення в активах розподілялися за 

бажаннями та можливостями кожної дитини. У школі є кімната дитячої 

організації, яка забезпечена всіма необхідними методичними матеріалами для 

роботи з дітьми. 
Впродовж звітного періоду лідери учнівського самоврядування активно 

брали участь в підготовці та проведенні традиційних заходах школи. 

Виконуючи Указ Президента України про розвиток духовності, захист моралі, 

програму патріотичного виховання, в школі розроблена система заходів з 

національного виховання, в який особливе місце відведено підготовці до Дня 

грамотності, Дня українського козацтва, Дня української писемності та мови, 

Дня збройних сил України, Дня Соборності України, Шевченківських днів, 

Днів пам’яті, Дня незалежності України. Проводилися літературні вечори, 

диспути, ранки, лінійки, вікторини, конкурси, випуски газет присвячені 

пам’ятним датам. Заслуговує на увагу досвід спільної роботи класних 

керівників, батьків і батьківського комітету з організації спільних заходів. 
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11. Діяльність батьківського комітету. 

 

Основним завданням батьківського комітету школи є участь в усіх ланках 

роботи школи, а саме: робота в раді школи, піклувальній раді, в роботі 

шкільного “трикутника”. 

У 2015-2016 навчальному році навчальному році батьківським комітетом 

спільно з адміністрацією школи були організовані та проведені різноманітні 

заходи: 

1. Ознайомлення батьків зі специфікою роботи школи, зі змістом нових 

предметів, зі Статутом школи і шкільними традиціями. 

2. Проведення загальношкільних батьківських зборів. 

3. Проведення традиційного Дня відкритих дверей для батьків. 

4. Участь батьківського комітету школи у І Всеукраїнському форумі 

батьківської громадськості. 

Участь батьківського комітету у всіх формах позаурочної діяльності: 

1. Підготовка та проведення Новорічних свят:  

– поштова скринька для листів Святому Миколаю; 

– придбання штучних ялинок, мішури та ялинкових прикрас для фойє та 

актової зали школи; 

– подарунки для конкурсів та новорічних розваг; 

– нагородження кращих учнів квитками до цирку. 

2. Екскурсії, походи, вечори, проведення шкільної Спартакіади: 

- переможці шкільних та районних Олімпіад; 

- цінні призи кращим класам, кращим учням; 

- солодкі призи класу-переможцю в зборі макулатури.  

Взаємодія батьківського комітету зі школою: 

1. Участь в оформленні навчальних кабінетів і школи; 

2. корекція негативних проявів виховання в сім’ях окремих учнів,         

відвідування кожної сім’ї вдома;  

3. надання матеріальної допомоги в реалізації різних програм через 

благодійний фонд. 
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12. Діяльність Ради школи. 

 

Одним із органів громадського самоврядування є Рада загальноосвітнього 

закладу, до складу якої  обрано представників від педагогічного та учнівського  

колективу, батьків та громадськості. 

Рада навчального закладу бере участь у засіданнях атестаційної комісії 

при обговоренні питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям, 

які атестуються. 

На засіданнях Ради спеціалізованої школи було заслухано питання: 

- звіт директора школи з питань навчально-виховної та фінансово-

господарської діяльності, 

- звіт голови піклувальної ради навчального закладу щодо ефективності 

організаційної роботи.  

До ради школи входять 41 чоловік. Кількість представників пропорційно 

розділена між вчителями, батьками, учнями та громадськістю. 

Рада координує роботу закладу та приймає рішення керуючись 

“Положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу”. 

 

 

13.  Діяльність піклувальної ради. 

 

У 2015-2016 році робота  піклувальної ради була ефективною та дієвою. 

Разом з педагогічним колективом, учнями та батьківським комітетом 

підводилися щоквартально підсумки співпраці батьківського комітету та 

громадськості з педагогічним  та учнівським колективом. 

До Дня Святого Миколая були вручені подарунки дітям з 

малозабезпечених та багатодітних сімей.  

Піклувальна рада організувала нагородження кращих учнів та батьків 

цінними подарунками по підсумках навчального року. 
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14.  Міжнародні зв’язки. 

 

Міжнародна співпраця є одним з напрямків роботи нашої школи, 

головною метою якої є всебічна інтеграція як повноправного партнера в 

Європейську освітню спільноту та підвищення авторитету української системи 

освіти.  

Налагоджено тісну співпрацю із закордонними партнерами – школою 

міста Екернфьорде, Німеччина, яка здійснюється на двосторонній договірній 

основі.  

У школі працює гурток «Міжнародні відносини». Теми проектних 

заходів: Міжнародний день грамотності, «Країни – члени ЄС». «Історія, 

культура і національна символіка», «Українська діаспора. Крок назустріч».  

Школа займається вивченням проблем української діаспори у Європі. 

З 2016 року школа активно долучилась до роботи у проекті асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО. Учні та вчителі взяли участь у ХVІІ Всеукраїнській  

конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько-європейські 

ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма». 
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15. Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна 

преса, радіогазета, тощо.  Використання мережі Internet. 

 

Для організації та застосування інформаційних технологій у виховному 

процесі необхідна наявність у навчальному закладі інформаційного 

забезпечення. 

Останнім часом усе більше уваги приділяється питанню особистісно 

орієнтованого освітнього процесу, тобто такого процесу в освіті, який 

зорієнтований на особистість. Особистість людини створюються суспільними 

зв`язками, в які вона вступає в своїй предметній діяльності. Але основною 

діяльністю діти займаються в стінах школи. Тому саме школа має 

урізноманітнити цю діяльність, зробивши її більш живою і конкретною, щоб 

надати можливість для різностороннього розвитку особистості дитини. 

Саме тому в школах створюють засоби масової інформації. В першу 

чергу у нас в школі раз на чверть виходить шкільна газета “Шкільний світ”. В 

ній діти висвітлюють різні питання, проблеми, описують своє шкільне життя. 

Сюди можна віднести стіннівки-блискавки, які виходять майже кожного тижня 

на різну тематику, шкільна радіогазета - це теж інформаційний засіб, який діти 

використовують для привітання на різні свята, термінових оголошень, 

тематичні повідомлення або просто зробити музичну паузу.  

Це доступ до електронної пошти та мережі World Wide Web.  Вхід 

модемний.  Доступ з 8.00 до 19.00. Електронна пошта  використовується для 

електронного листування з Ууправлінням освіти, іншими навчальними 

закладами,  одержання  інформаційних матеріалів навчального змісту. 

Засоби масової інформації відіграють важливу роль у виховному процесі 

учнів. Завдяки їм можна не лише ознайомити з нормами і правилами поведінки, 

а й прищипити любов та повагу до рідної мови, до Батьківщини, можливо 

застерегти від необдуманих вчинків та дій. По-перше вони отримують швидко 

інформацію, яка їх цікавить, яка їм потрібна, а по-друге, вони самі створюють і 

розповсюджують цю інформацію. 
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16. Фінансово-господарська діяльність. 

 

№ 

п/п 

Види  надходжень Роз'яснення 

1 Використаня         

бюджетних коштів,       

що   виділялися закладу 

для покращення 

матеріально-технічної 

бази: 

- проведення  

ремонтних робіт; 

- придбання меблів; 

- придбання      

навчального  

обладнання: 

- придбання 

літератури; 

- придбання  

шкільної форми 

 

 

 

 

 

 

- аварійний ремонт теплового модульного   

пункту – 15200,00;  

- поточний ремонт питних фонтанчиків – 28700; 

- придбання навчального обладнання для   

кабінету фізики – 196500,00; 

- придбання  літератури  –  48899,92; 

- придбання  вогнегасників  –  2968,20 

- придбання  шкільної  форми -  2750,00; 

- перезарядка  вогнегасників  -  697,80 

-  підписка  - 696,15                                                     

2 Використання              

коштів власних 

надходжень:  кошти,       

отримані      від надання 

платних послуг 

- платні послуги – 57635,00; 

- підписка  - 1916,10; 

- придбання хлорного вапна – 2748,00; 

- придбання господарчих та будівельних товарів 

– 24702,36; 

- натирання підлоги – 5700,00; 

- придбання  магнітних дощок – 3283,00; 

- придбання носіїв ключової інформації – 

2249,00 

3 - Доходи від здачі в 

оренду нерухомого 

майна 

дохід від оренди  –  53359,06 

4 -Благодійні внески 

юридичних і     

фізичних осіб 

- сума матеріальних цінностей безкоштовно 

отриманих від батьків  - 40061,24. 
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17. Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів. 

 

У І семестрі 2015-2016 навчального року адміністрацією школи 

проводиться класно-узагальнюючий  контроль у 5-х класах з метою вивчення 

адаптації  учнів цих класів у середній школі; тематичний контроль «Адаптація 

першокласників у школі». У ІІ семестрі проводився класно-узагальнюючий  

контроль в 4-х класах з метою вивчення питання наступності, підготовки 

переходу до середньої школи ланки навчання. 

Впродовж навчального року вивчалось викладання таких предметів: 

зарубіжна література в 5-11 класах, правознавство в 9-10 класах, людина і світ в 

11-х класах, фізика та астрономія  в 7-11-х класах, інформатики в 1-4 класах, 

«Захист Вітчизни» в 10-11 класах, вивчення стану викладання у 2-4 класах 

предметів за програмою «Росток». Здійснювався контроль за дотриманням 

обсягу і норм домашніх завдань.  

В березні 2016 року проводилась тематична перевірка роботи ГПД; в 

жовтні 2016 року перевірялось питання виконання Закону України «Про мови», 

ст. 10 Конституції України; стан діалогічного  та  монологічного мовлення на 

уроках іноземної мови. 

Були проведені контрольні зрізи знань з математики в 5-х, з фізики в 10-х 

класах.   

Перевірка виконання навчальних програм здійснювалась головами 

предметних меодкомісій та адміністрацією школи в кінці І і ІІ семестрів. 

Перевірялось питання стану ведення учнівських щоденників, зошитів, 

дотримання обсягу і норм домашніх завдань головами методкомісій та 

адміністрацією школи, питання стану відвідування учнями школи, стану 

гурткової та позакласної роботи.  

Розклад уроків І та ІІ семестрів цілком відповідає навчальному плану на 

2015-2016 навчальний рік.  
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18. Форми контролю,  яким  піддавався заклад з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управління освіти. 

 

1. 13.08.2015 року – перевірка стану готовності школи до нового навчального 

року (Турчина Н.В., головний спеціаліст відділу організації ДСС у 

Деснянському районі м. Києва, Семенкова Т.П., головний спеціаліст РУО, 

Голубева Н.В., Сілкова В.О., Макаревич Н.В. - спеціалісти РУО) 

2. 24.11.2015 року – перевірка стану правової освіти (головний спеціаліст 

районного управління юстиції Вітюк О.В.) 

3. 15.12.2015 року  - вивчення досвіду роботи соціального педагога 

(спеціаліст ЦПП Деснянського управлінні освіти Зайкіна О.П.) 

4. 04.05.2016 року – перевірка стану навчального закладу до ЗНО (спеціаліст 

з питань надзвичайних ситуацій Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації Рибак В.В.) 

5. 20.05.2016 року – перевірка організації та проведення ДПА (директор 

РНМЦ Серба Г.М.). 

 

 

 

Директор          І. Лапіка 

 

 

 

  

 

 
 


