
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленим вивченням 

природничих наук Деснянського району міста Києва    
до 2014 року школа працювала над дослідно-експериментальною роботою за  

науково-педагогічним проектом «Росток». З 2014 року школа працює над 

впровадженням педагогічної технології за науковим педагогічним проектом 

«Росток». А з 2017 року працює за проектом «Школа повного дня». 

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 напряму. 

У 2017-2018 н. р. в школі навчається 1109 учнів (39 класів), з них: 

1- 4 кл. – 438 учнів (15 класів);  

5-9 кл. – 526 учнів (19 класів);  

10 – 11 класи – 145 учнів (5 класів). 

Порівняльна мережа за три роки: 

 
 

 

У 2017-2018 навчальному році до 1-го класу було прийнято 122 дитини 

до класів, що навчаються за педагогічною технологією «Росток», і які 

пройшли попередню співбесіду з практичним психологом школи Прищепою 

Л.І. та заступником директора з навчальної роботи Іващенко І.М. 

Результати психологічного супроводу навчання та розвитку дітей за 

комплексною розвивальною програмою "Росток", проведеного практичним 

психологом Прищепою Л.І., такі:  

У дослідженні брали участь 108 учнів. 

Методика «Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації» 

Н.Г.Лусканової.  

Рівень мотивації та адаптації Кількість учнів з 
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мотивацією та 

адаптацією 

Високий рівень шкільної адаптації 63 58  % 

Середній рівень шкільної адаптації 31 29  % 

Зовнішня мотивація 12 11  % 

Низький рівень шкільної адаптації 2 2  % 

Шкільна дезадаптація - - 

Слід зазначити, що в усіх 1-х класах, завдяки класним керівникам           

Юрченко В.О., Бобрицькій А.М.,  Скаржинець О.Л., Прокопенко З.П. 

створено затишну, по-домашньому спокійну атмосферу, що дає можливість 

учням розкритися, вільно висловлювати  свої думки,  звертатися  за 

допомогою  та  порадою. Всі учні 1-х класів отримують належне емоційне 

спілкування та достатню увагу з боку педагогів. Саме тому на кінець І 

семестру 2017 – 2018 н. р. дезадаптованих  дітей не виявлено. 

Щоб на практиці  впровадити педагогічну технологію «Росток», 

педагоги застосовують на уроках діяльнісний метод навчання.  

Аналізуючи 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, 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. 

Протягом 2017 – 2018 н. р. проводились заходи, спрямовані на підтримку 

педагогічних ініціатив та організацію інноваційних пошуків. 

Велика увага приділяється створенню умов для навчання, виховання 

обдарованих і здібних учнів. Учні школи під керівництвом педагогічних 

працівників беруть участь в різноманітних шкільних, районних, міських  

конкурсах, олімпіадах, науково-дослідних конкурсах МАН. А саме: 

1) Олімпіади з навчальних дисциплін – 128 переможців. 

2) Конкурс-захист науково-дослідницьких учнівських робіт МАН – 20 

переможців. 

3) Конкурси з української мови та літератури – 37 переможців. 

4) Конкурси з іноземних мов «Грінвіч», «Орлятко». 

5) Конкурс «Пожежна безпека очима дітей». 

6) Конкурс «Омбудсмен» - 5 переможців в чотирьох номінаціях. 

7) Конкурс з математики «Кенгуру». 

8) Міський конкурс «Допоможемо птахам». 

9) Спортивні змагання: шкіряний м’яч – V місце; козацький гарт – І місце; 

олімпійське лелеченя – ІV місце; шкільна футзальна ліга; волейбол(дівчата) – 



ІІ місце;  баскетбол(дівчата) – І місце; кришталева тура; «Снайпер столиці» 

та інші. 

Порівняльна діаграма переможців олімпіад, конкурсів, змагань, 

конкурс-захист учнівських науково-дослідницьких робіт МАН  

за три роки 
 

 
Протягом навчального року методичні комісії проводять предметні 

тижні, під час яких проходять різноманітні конкурси, виставки, вистави, 

акції. 

Активізовано методичну роботу по проведенню на базі школи 

семінарів, круглих столів, майстер-класів педагогічної майстерності для 

вчителів, адміністративного складу шкіл, слухачів курсів Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

На виконання  Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в 

закладі  було оформлено соціальні паспорти по класам. Соціальним 

педагогом разом з класними керівниками було зібрано відповідну 

документацію за пільговими категоріями. Учні позбавлені батьківської опіки, 

діти-сироти, діти учасників АТО, малозабезпечені були забезпечені 

безкоштовним харчуванням , підручниками, відвідуванням гуртків. 

Діти позбавлені батьківської опіки та діти-сироти були забезпечені Єдиним 

квитком. Оформлено клопотання на придбання шкільної форми учням даних 

категорій. Була організована активна співпраця з опікунами учнів, 

 проводились консультації, інформування як індивідуально, так і в 

телефонному режимі. Діти які належать до пільгових категорій, відвідують 

гуртки та секції, беруть активну участь в житті школи. Учні безкоштовно 

відвідували культурно-масові заходи, які проводились у місті. До Нового 

року учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовними подарунками. 

Складена інформація щодо відпочинку учнів-сиріт у період  канікул. 

Опікунів своєчасно інформують про можливість відпочинку. 

В навчальному закладі протягом навчального року працює змінний стенд, 

інформація стендів є такою: 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

ВСЬОГО 

Олімпіади. Конкурси. 
Змагання. 2015-2016 

Олімпіади. Конкурси. 
Змагання. 2016-2017 

Олімпіади. Конкурси. 
Змагання. 2017-2018 

МАН 2015-2016 

МАН 2016-2017 

МАН 2017-2018 



- «Толерантність»; 

- «Міжнародний День боротьби зі СНІДом»; 

- «Міжнародний День Інвалідів»; 

- «Відповідальність починається з мене»; 

- «Правила дружби»; 

- «Добро в моєму серці»; 

- «Діти і батьки» та багато інших. 

Соціальний педагог бере участь у засідання творчих груп. Брала участь у 

районному семінарі соціальних педагогів та психологів. 

Профілактична робота зосереджена на виконання державних програм щодо 

запобігання жорстокому поводженню з дітьми, державної цільової програми 

зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення, 

Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування , догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

в період 2014-2018 роки. 

Основною тематикою заходів переважають такі теми: 

1. Профілактика і попередження вживання алкоголю, наркотиків та 

тютюнокуріння серед учнів середньої і старшої школи ( 5-11 класи) . 

2. Профілактичні бесіди з учнями, батьками та педагогами школи, щодо 

запобігання жорстокого поводження ( 1 – 11 класи). 

3. Заняття з елементами тренінгу за різними тематиками, що стосується 

підліткового віку, взаємовідносин між статями, взаємостосунків між учнями 

у класах (9-11 класи). 

4. Лекції та виховні години для учнів 5-8 класів на різні тематики 

профілактичного спрямування. 

1 вересня Спеціалізована школа №307 урочисто зустріла своїх 1109 

учнів! На святі пролунав перший дзвоник, що сповістив про початок нового 

2017-2018 навчального року.  

 

 
12 вересня відбулись установчі збори Ради учнівського самоврядування 

"Лідер". 



 
15 вересня відбулось урочисте відкриття шкільної Спартакіади, яке було 

приурочене Олімпійському тижню та Дню фізичної культури та спорту. Учні 

нашої школи завжди на висоті і протягом 11 років посідають найвищі місця в 

Спартакіаді Деснянського району. 

 
Учні спеціалізованої школи №307 відзначили Міжнародний день миру 

акцією "Будуємо мир разом!" Кожного року 21 вересня в нашій школі 

відбуваються дійства, які об'єднують всю школу. Так було і цього разу. 

Кожен клас готував і приніс символічну цеглинку, щоб разом побудувати 

арку миру і ще раз закликати всіх до миру. 

 



21 вересня відбувся завершальний етап благодійного Великоднього ярмарку.  

Нашою доброю справою ми збирали кошти для дітей, що знаходяться на 

лікуванні в Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні №1. 

Завдяки участі кожного, хто долучився до нашої акції, було придбано та 

облаштовано ігрову кімнату в дитячому відділені лікарні. 

 
26 вересня відбувся Олімпійський урок. Особливим гостем заходу був 

український футболіст, універсальний гравець пляжного футболу, один із 

основних гравців збірної України з пляжного футболу, Чемпіон Європи 

(2010р.) та випускник нашої школи - Олександр Корнійчук. Олександр 

розповів про свій шлях успіху та завдяки чому досягнув високих результатів 

у спорті. Урок був дуже цікавий та корисний для учнівської молоді. 

 
Напередодні Дня вчителя учні спеціалізованої школи №307 привітали наших 

вчителів святковим концертом. 

 



Вихованці військово-патріотичного гуртка "Джура" спеціалізованої школи № 

307 мали честь бути запрошеними та взяти участь у заході, присвяченому 

Дню захисника України в Київському Палаці дітей та юнацтва. Представляли 

Деснянський район, як кращі з кращих в патріотичному вихованні! 

 

 
 

 13 жовтня, напередодні Дня захисника України в спеціалізованій школі 

№307 відбулася зустріч учнів з учасниками АТО: полковником, начальником 

розвідки 92 окремої механізованої бригади Недзельским Петром 

Денисовичем, головою правління української асоціації інвалідів АТО, 

воїном-інтернаціоналістом Тріскачем Сергієм Миколайовичем та старшим 

солдатом Ул'яновим Сергієм.  

 

 
 

 1, 8, 15 грудня відбулись концерти 7 сезону шоу-конкурсу "Школа має 

талант!".На святі була присутня почесна гостя: начальник відділу 

позашкільної освіти та виховання Управління освіти Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації Кулаківська Тетяна Іванівна. Всі 

присутні мали нагоду насолодится виступами кращих з кращих у своїх 



жанрах. 7 сезон подарував надзвичайну кількість емоцій та вражень, 

яскравих моментів та незабутніх досягнень! 

 
 

 6 грудня в школі відбувся Різдвяний ярмарок. 13 шкіл, які брали в 

ньому участь, приготували чудові поробки та ласощі для продажу тому, що 

ярмарок був з благодійною метою – в результаті було зібрано 11270 грн., які 

передали Тріскачу Сергію Миколайовичу, голові правління української 

асоціації інвалідів АТО і в той же день їх отримали двоє бійців, що 

потребують негайного лікування. 

 
 

Учнівський, учительський, батьківський колективи школи взяли участь у 

фестивалі партнерства «Освітній Хакатон». 7 грудня відбувся День 

самоврядування в школі. 



 
20 лютого відбулась зустріч учнів спеціалізованої № 307 з випускниками 

коледжів Сполучених Штатів Америки. 

 
20 лютого, у День Героїв Небесної Сотні, в спеціалізованій школі № 307 

відбулась конференція лідерів учнівського самоврядування «Небесна сотня: 

герої не вмирають». 

Перспективи розвитку школи на 2018-2019 навчальний рік – це: 

1. Навчання першокласників за новим Державним стандартом початкової 

освіти – Нова українська школа. 

2. Покращення матеріально-технічної бази згідно вимог Нової 

української школи. 

3. Впровадження STEM-освіти в початковій школі: інтегроване навчання 

та дослідницько-проектна діяльність. 

4. Включення в міжнародні освітні проекти та гранти. 

 

 


