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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 

діяльність з 1 вересня 1993.  

Школа прагне підняти рівень якості освіти до сучасних українських та 
світових стандартів.  

Структура школи включає три ступені: 
• І ступінь - початкова школа ( 1 - 4 класи); 

• ІІ ступінь - середня школа (5-9 класи ), 8-9 класи – класи з 
поглибленим вивченням предметів природничого циклу; 

• ІІІ ступень – старша школа ( 10 - 11 класи) – профільні класи з 
поглибленим вивченням преметів природничого циклу.  

        У залежності від власних уподобань, здібностей, вибору майбутньої 
професії учні можуть продовжувати навчання відповідно до профілю.  

Викладання навчальних предметів у 1-11 класах здійснюється 
українською мовою. У школі з 1 класу вивчається англійська та німецька  
мови. У 2018-2019 н. р. школа працювала за п’ятиденним робочим тижнем.   

Навчалося 1153 учнів (40 класів), з них: 

1 - 4 кл. – 500 учнів (17 класів, 77 учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень);  
5 - 9 кл. – 499 учнів (17 класів, 38 учні з високим рівнем навчальних 

досягнень);  
10 – 11 класи – 154 учнів (6 класів, 13 учнів з високим рівнем навчальних 

досягнень), 6 учнів отримали свідоцтва з відзнакою, 4 учні – Золоту медаль,  
2 учні – Срібну медаль, 10 учнів – Похвальну грамоту. 
        У 2018-2019 н. р. в школі працювало 77 педагогічних працівників  із них 

11 -  працівників пенсійного віку.  
Серед педагогів: 1 має звання  „Відмінник освіти України”, 9 – «Учитель-

методист», 30 – «Старший учитель», 56 – вищу кваліфікаційну  категорію;     

8 – І категорію, 5 – ІІ категорію, 8 – спеціаліст. 
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2. Завдання і  проблеми над якими працював заклад. 

 

Протягом 2018-2019 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 у 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:  «Створення сучасного освітнього та 
інформаційно-розвивального простору як необхідних складових якісної 
освіти засобами дистаційного навчання». 

Напрями роботи, над якими працював колектив школи у 2018-2019 

навчальному році: 
1. Пілотування оновлених освітніх програм початкової та загальної 
середньої освіти у рамках Нової української школи. 

2. Забезпечення впровадження в навчально-виховний процес 
елементів STEM-освіти, що є визначальним для розбудови 

наукового та інноваційного потенціалу, оформлення 
компетентностей особистості, підвищення вимог до викладання 
природничо-математичних дисциплін, контроль за якістю освіти, 

підтримка експериментальної роботи педагогів, підвищення якості 
освітніх послуг та забезпечення інформування громадськості, 
активізація використання інтерактивних технологій у всіх сферах 

життєдіяльності школи. 

3. Впровадження профільного навчання. 
4. Впровадження проекту «Школа повного дня». 

5. Впровадження особистісну – зорієнтованих методик навчання 
учнів з метою забезпечення педагогічних умов соціалізації молоді 
та виховання в них життєвих компетенцій за педагогічною 

технологією «Росток». 

6. Створення умов для самореалізації обдарованих і талановитих 

дітей (раціональне використання варіативної складової 
навчального плану). 

7. Наукове забезпечення проектно-пошукової діяльності вчителів та 
учнів школи. 

8. Впровадження методу проектів у навчальний та виховний процес 
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9. Оновлення змісту партнерства: батьки - учні – вчителі. Гуманізація 
стосунків між батьками, учнями, вчителями з  посиленням 

виховного впливу на учнівську молодь. 
10. Впровадження концепції інформатизації школи та використання 
комп’ютерних технологій в навчальному процесі. 

11. Збереження кращого вітчизняного педагогічного досвіду та 
традицій школи. 

12. Забезпечення умов для зростання професійної компетентності 
вчителів школи. 

13. Формування навичок здорового способу життя  у молодого 

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

необхідних умов для забезпечення навчально – виховного процесу 
на сучасному рівні. 

У 2018-2019  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; 

• забезпеченню шкільної бібліотеки фаховими журналами, друкованою 

літературою, освітянською пресою; 

• дотриманню виконавської дисципліни (виконанню наказів, їх аналізу). 
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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.  

     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 1–11 класів 
працюють у 54 кабінеті. 

Три комп’ютерні кабінети укомплектовані 42 комп’ютерами.  

Продовжується робота з інформатизації бібліотеки. Комп’ютерною та 
офісною технікою оснащені робочі місця директора школи, його заступників з 
навчальної та виховної роботи, секретаря, бібліотекаря, вчителів біології           
(2 кабінети), математики (1 кабінет), фізики (2 кабінети),  кабінети математики 

(1), географії (1) та хімії (1) обладані відповідно до вимог законодавства для 
навчання за STEM-освітою, початкової школи (6 кабінетів), української мови та 
літератури (3 кабінети).  

У школі створені і оснащені необхідними засобами навчання 
спеціалізовані кабінети:  біології, хімії, фізики, географії. 

Уроки трудового навчання проводяться у майстерні обслуговуючої праці.   
Спортивна база школи включає дві спортивні зали, обладнані 

роздягальнями та душовою, басейн, необхідне спортивне обладнання. 
Окрім того, оновлений спортивний майданчик для 4-х видів ігор та два 

футбольних поля. 
Уроки «Захисту Вітчизни»  проводяться у кабінеті допризовної 

підготовки, навички стрільби  учні здобувають у шкільному  та електронному 

тирах. 

За школою закріплений мікрорайон.  

Школою проводились такі заходи щодо роботи з учнями та їх батьками: 

1) шкільним психологом була розроблена тематика зустрічей для 
батьківського клубу з метою роз’яснення батькам прав дитини; 

2) завдяки плідній співпраці адміністрації школи, батьківського 

активу та учнів школи за минулий рік були проведені заходи, що сприяли 

зміцненню та налагодженню стосунків; 
3) шкільний психолог проводила індивідуальні спілкування з 

батьками, брала участь у  засідання батьківського клубу. 
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. 

Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та 

інноваційній діяльності. 

 

У 2018-2019 навчальному році школа у своїй роботі керувалася 
Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією 

профільного навчання в старшій школі, Концепцією реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа», Концепцією державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на 2016-2020 рр., Концепцією розвитку української 
мови, культури та виховання історичної пам`яті у жителів міста Києва на 2015-

2020 роки та іншими нормативними документами про розвиток освіти; 

продовжено роботу над створенням системи розвитку обдарованої особистості, 
виявлення творчих здібностей і талантів учнів.  

Пріоритетними напрямками навчально-виховної діяльності школи в   
2018-20219 навчальному році було пілотування оновлених освітніх програм 

початкової та загальної середньої освіти у рамках Нової української школи, 

забезпечення впровадження в навчально-виховний процес елементів STEM-

освіти, що є визначальним для розбудови наукового та інноваційного 

потенціалу, оформлення компетентностей особистості, підвищення вимог до 

викладання природничо-математичних дисциплін, контроль за якістю освіти, 

підтримка експериментальної роботи педагогів, підвищення якості освітніх 

послуг та забезпечення інформування громадськості, активізація використання 
інтерактивних технологій у всіх сферах життєдіяльності школи, підтримка 
міжнародних партнерських зв’язків. 
 У 2018-2019 навчальному році організація навчально-виховного процесу  
була підпорядкована темі «Використання сучасних інформаційних технологій – 

якісний інструмент розвитку мотивації до навчальної діяльності та 
саморозвитку в контексті НУШ». 

 Виховна робота базувалась на принципах інтегрованого виховання, а 
саме: забезпечення системи заходів економічного, правового, психолого-
педагогічного, соціально-педагогічного, інформаційно-освітнього характеру. 
 За основу методичної роботи школи бралися 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. 
 Керівництво та координацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками здійснювала методична рада школи. З метою акумуляції нових 

інноваційних технологій, розробки та реалізації проблем, над якими працювала 
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школа в цьому навчальному році, продовжували роботу шкільні методичні 
об’єднання. 
 Так, згідно з планом роботи школи, проводилися засідання предметних 

методичних об’єднь учителів, засідання з питання планування роботи з 
обдарованими учнями, науково-дослідницької та експериментальної роботи. 

 Творчо та результативно працювали творчі групи вчителів: початкова 
школа, керівник Сапцова Т.О., «Інтегроване навчання як процес цілісного 

пізнання світу»; творча група «Творчий учитель, компетентний учень – шлях в 
успішне майбутнє», керівник Нишук С.С.; «Формування компетентнісного 

підходу у вивченні предметів природничого циклу», керівник Нижник О.Г.; 

«Впровадження STEM-технологій у навчально-виховний процес», керівник 
Розанович Н.А. 

 В мережі Інтернет та на сайті Super.urok-ua.com вчителем математики 

Розанович Н.А. представлені презентації інтегрованих уроків. Учителі 
математики брали участь у міжнародній олімпіаді з математики «Кенгуру», 

проводили на базі школи районний семінар для вчителів математики району на 
тему «Інтегровані уроки математики із застосуванням STEM-технологій», 

районну конференцію для директорів шкіл, для керівників ЗЗСО-асоціації 
«Відроджені гімназії України» (семінар-практикум). 

 Вчителі методичного об’єднання іноземної мови, голова об’єднання 
Франкова О.В., працювали над темою «Використання STEM-освіти на уроках 

іноземної мови». Були широко задіяні сучасні технології в багатьох проектах: 

«Відомі британські винаходи», «Відомі британські вчені: Дарвін, Ньютон та 
Фарадей», «Уельс – не тільки країна пісень, але країна, де народилися відомі 
люди», «2019 рік – рік французької мови». Проводились різноманітні конкурси, 

брей-ринги, квести, уроки-вікторини. 

 Методичне об’єднання вчителів початкової школи працювало над 

проблемою «Нова українська школа – новий зміст освіти». Основною формою 

роботи було проведення засідань у вигляді семінарів-практикумів, круглого 

столу, майстер-класу. На базі нашої школи для голів методичних об’єднань 
району було проведено семінар-практикум з питань НУШ. Слід відзначити 

активну участь у втіленні в навчальний процес новітньої методики Лего «Шість 
цеглинок» вчителів Чернової О.В., яка систематично проводила майстер-класи 

для вчителів району та школи («Ігри-НУШ»), Нагребельної О.Ф. («Ранкові 
зустрічі»), творчої групи вчителів у складі Нагребельної О.Ф, Нагоги Н.А., 

Ковтун Н.Д., керівник – Сапцова Т.О. 

 Учителі методичного об’єднання природничих наук, голова об’єднання 
Мойсієнко І. Г., брали активну участь у проведенні шкільних, районних та 
міських заходах, а саме: Кравченко О. І., учитель біології, з учнями брала 
участь у міському екологічному турнірі «Горизонти науки», посіли ІІ місце, та 
в екологічній грі «Крок до природи» – ІІ місце; Нишук С. С., учитель хімії, 
підготувала учнів для участі в районному конкурсі з екології «Екологічна мода» 

з використанням вторинної сировини, посіли ІІІ місце. 
 Учителі історії та правознавства Панасюк О.С., Паночко О.В. з учнями 

школи брали участь у районних заходах, конкурсах, олімпіадах, конкурсах-

захистах МАН. У районному конкурсі «Омбудсмен» у 4-х номінаціях учні     
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10-В, 11-Б, 10-Б, 9-А класів, підготовлені вчителем Панасюк О.С., посіли перші 
місця. Учасники гуртка «Міжнародні відносини», керівник – вчитель Паночко 

О.В., презентували виступ «Австрія»; на шкільному рівні до Дня Соборності 
України Паночко О.В. з учнями 9-Г класу підготувала захід «Єдина українська 
держава», а до Дня пам’яті і примирення з учнями 8-х, 9-х класів проведено 

урок-реквієм «Пам’ятаємо, не забуваємо!». 

 Учителі української мови та літератури, голова методичного об’єднання 
Галабурда Л.П., велику роботу проводили з обдарованою молоддю, про що 

свідчать результати районних та міських конкурсів, олімпіад, конкурсів-
захистів МАН. 

 На районному рівні було проведено літературно-музичну композицію 

«Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата», вчителі 
Козлова О.В., Петренко Н.Л., Волинко Н.В.; проведено надзвичайно цікавий 

захід шкільного рівня – інсценізація уривків найвідоміших творів українських 

авторів «А ви їй що? – А вона вам що?», підготовлений вчителями Кононенко 
О.Т. та Волинко Н.В.; творча група презентувала семінар «елементи STEM-

освіти на уроках української мови та літератури» (відповідальні Галабурда 
Л.П., Литвиненко Т.М.). 

 Протягом року були  проведені такі тематичні засідання педагогічної 
ради: «Школа – це духовна колиска народу», «STEM–освіта: шляхи 

запровадження та перспективи формування соціально-активної особистості», 

«Оновлення форм та методів навчання в рамках Нової української школи». 

 Аналіз підсумків методичної роботи в школі протягом 2018-2019 н.р. 

свідчить, що педколектив в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була 
поставлена на початку навчального року в справі навчання і виховання. 
Достатньо високий рівень навчання учнів підтвердився результатами 

внутрішкільного контролю, участь у районних і міських олімпіадах, конкурсах-

захистах МАН, у районних та міських конкурсах з навчальних дисциплін, в 
яких учні зайняли призові місця. 
 На засіданнях педагогічної ради, предметних методичних об’єднань 
вчителів, на семінарських заняттях обговорювалися питання розширення  
палітри творчого використання методів навчання, а саме: ілюстративно-

пояснювальних, проблемно-пошукових, дослідницьких, рольових та 
дидактичних ігор; розглядалося питання доцільності застосування різних типів 
уроків і, зокрема, нетрадиційних форм проведення уроків. 
 Зміст методичної роботи школи базувався на основі систематичного 

вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів, виявленні прогалин в їхніх 

знаннях, на основі потреб кожного вчителя в наданні йому методичної 
допомоги. 

 Велика увага приділялась  створенню умов для навчання  і виховання 
обдарованих учнів. У 2018-2019 н.р. продовжували працювати класи з 
поглибленим вивченням окремих предметів: 9-А клас – з поглибленим 

вивченням математики; 9-Б, В класи – з поглибленим вивченням географії;        
9-Г клас – з поглибленим вивченням біології; 8-А, Б класи – з поглибленим 

вивченням географії; 8-В клас – з поглибленим вивченням математики.

 Педагогічний колектив школи продовжував цілеспрямовану роботу по 
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розширенню мережі  профілів в 10-11-х класах: 10-А клас – географічний;      

10-Б клас – математичний, 10-В клас – екологічний; 11-А клас – географічний, 

11-Б, В класи – математичні. 
 У продовж року проходили психолого-педагогічні семінари, в змістовній 

і цікавій організації роботи яких слід відзначити клопітку роботу практичного 

психолога школи Прищепи Л. І. та соціального педагога Мирутенко Ю.Л. 

Практичний психолог Прищепа Л.І. та соціальний педагог Мирутенко Ю. Л. на 
високому ідейно-виховному рівні проводили заняття з елементами тренінгу, 
лекції, виховні години для учнів на різні теми профілактичного спрямування. 
Мирутенко Ю.Л. провела на високому професійному та методичному рівні 
районний майстер-клас «Вишивка як техніка розвантажувальної та 
відновлювальної роботи з дітьми та дорослими. Закодовані імена в орнаменті 
вишивки». Практичний психолог Прищепа Л.І. брала активну участь у сфері 
реформування загальної середньої освіти у рамках Нової української школи. 

 Високих результатів було досягнуто у спортивно-масовій роботі з учнями 

вчителями фізичної культури Ветькало Л. І., Кудряшовим М. О.,      

Ведмецьким В. Д., Кузишиною І. Р., Машевським О. А. 

 Вчителі школи в організації навчальної діяльності застосовують новітні 
технології навчання, що спрямовані на пробудження і зміцнення вільного, 

невимушеного, але творчого комфортного самопочуття кожного учня на уроках 

та в позакласній роботі. 
 Успішно працювала «Школа молодого вчителя», засідання якої 
проводилися в цікавій творчій обстановці. Керівник Кононенко О. Т. 

відповідально поставилася до наставницької роботи. Проводила інструктажі, 
семінари, Тиждень молодого вчителя. Кожному молодому колезі надавала 
методичну допомогу та поради. Вчитель географії Будова О. М., молодий 

спеціаліст, брала участь у районному конкурсі «Учитель року – 2019», у якому 

посіла ІІІ місце. 
 Згідно з перспективним планом педпрацівники школи пройшли курси 

підвищення кваліфікації при КМПУ імені Бориса Грінченка та чергову 
атестацію (13 осіб). 

 Згідно з річним планом роботи школи адміністрацією школи вивчались  
питання стану викладання української мови та літератури (1 – 11 класи), 

математики  (1 – 11 класи), природознавства (1 – 6 класи). Результати 

висвітлені в довідках та наказах по школі.  
Проводився класно-узагальнюючий контроль в 4 – 5 класах з метою 

досягнення наступності  у навчанні початкової та середньої ланки освіти. В 1-х 
класах – вивчалось питання адаптації учнів-першокласників. Було проведено 

декаду педагогічної майстерності, що сприяло розвитку творчої ініціативи 

вчителів, удосконаленню та пошуку активних і цікавих форм ведення уроку. 
 Публікації вчителів у 2018-2019 навчальному році: 
1. Нижник О.Г., вчитель фізики, стаття «Славетний авіаконструктор» в журналі 

«Фізика і астрономія в рідній школі» № 2, 2019 рік. 
2. Столярова С.С., вчитель фізики, молодий спеціаліст, стаття «Дослідження 
залежності теплопровідності композитів системи пентапласт ВНТ в 
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залежності від концентрації наповнювача», журнал «Студентські фізико-

математичні етюди» № 17, 2018 рік. 
3. Волинко Н.В., вчитель української мови та літератури, стаття «Мовленнєва 
етика та естетика як підгрунтя успішної педагогічної комунікації», збірник 
«Профорієнтація: стан і перспектива розвитку Інституту педагогічної 
освіти», Київ, 2018 рік. 

Методична комісія вчителів початкової школи протягом навчального 

року працювала над впровадженням нового Державного стандарту початкової 
освіти – Нова українська школа та продовжує впроваджувати педагогічну 
технологію  „Росток”.   

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 
цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують 
її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, 
продовження навчання в основній школі. Початкова школа забезпечує 
подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного 

мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української 
культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

Впровадження педагогічної технології «Росток» базується на принципах 

пріоритету розвивального навчання, виховання та гуманізації, що передбачає 
забезпечення максимально сприятливих умов для виявлення і розвитку 

здібностей учнів. Технологія проведення уроків за принципом діяльності має на 
меті наявність послідовних завдань, які забезпечують діяльність учня на 
кожному етапі уроку.  

У 2018-2019 навчальному році до 1-го класу було прийнято 150 дітей до 

1-их класів. 
У школі створено сприятливі умови для успішної адаптації учнів до 

навчання в першому класі. Освітлення класів, розташування класних дощок 
відповідають санітарним умовам. Класи поділено на навчальні зони: 

1. Зона навчально-пізнавальної діяльності. 
2. Тематична зона.  
3. Ігрова зона.  
4. Зона тиші. 
5. Зона новин. 

6. Зона відкриттів. 
7. Зона вчителя. 

Створення сприятливих умов для безболісної адаптації дітей до 

систематичного шкільного навчання, зняття статичного напруження 
першокласників при одночасному виконанні навчальних програм з усіх 

предметів забезпечується і оптимально складеним розкладом уроків. Так 
протягом дня навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного 

циклів чергуються з уроками фізичної культури, я досліджую світ, музичного 

та образотворчого мистецтва. Тривалість уроків у 1-му класі – 35 хвилин. 

Згідно з вимогами ДсанПін 5.2008-01, на п’ятнадцятій хвилині кожного з уроків 
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проводиться руханка, що включає динамічні, дихальні вправи, вправи для 
збереження зору, пальчикова гімнастика тощо. Всі першокласники забезпечені 
підручниками. А посібники, зошити з друкованою основою, які 
використовуються учнями, мають гриф Міністерства освіти і науки. 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів має 
формувальний характер, здійснюється вербально. Облік результатів 
оцінювання фіксується у свідоцтві досягнень. Першу частину – характеристика 
особистих досягнень учнів – було заповнено класними керівниками в жовтні. 

Відвідані уроки засвідчили, що педагоги будують уроки із врахуванням 

психологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей шести-

семирічного віку відповідно до програми НУШ. 

У навчанні учнів велику увагу вчителі приділяють грі як основному виду 

дитячої діяльності. Ігрова діяльність є цінним засобом виховання розумової 
активності учнів, активізує психічні процеси, викликає жваву зацікавленість у 

процесах пізнання. Під час проведення дидактичних ігор діти з бажанням 

долають значні труднощі у навчанні, розвивають свої здібності та вміння. 
Кожен день починається зі змістовних ранкових зустрічей. Уроки з курсу «Я 

досліджую світ» проводяться, активно поєднуючи навчально-пізнавальну і 
оздоровчо-рухову діяльність першокласників. На уроках мови 

та математики значне місце відводиться дидактичним іграм, дозволяючи дітям 

час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для розвитку у 

першокласників просторових уявлень використовуються різноманітні 
дидактичні матеріали. Ігри та ігрові ситуації  є невід’ємною частиною уроків з 
фізичної культури.  

Для виявлення ступеня адаптації першокласників до нових шкільних 

умов та виявлення дезадаптації  було проведено діагностування за методиками: 

Проективна методика «Мій клас» - несформований мотив навчання та 
ігрова мотивація – 27 % учнів. 

Малюнок людини за Керном-Йерасиком – визначення рівня підготовки 

до школи: 

 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 
10% 70% 20% 

 

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

Сапітон В.М., Сапцовій Т.О.,  Черновій О.В., Нагребельній О.Ф.,      Романенко 
А.О. 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 

2018 – 2019 н. р. дезадаптованих  дітей не виявлено. 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому 
класі має формувальний характер, здійснюється вербально. Облік результатів 
завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням 

динаміки зростання рівня навчальних досягнень учнів, фіксується учителем у 

свідоцтві досягнень у травні. 
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З метою вияснення рівня знань учнів 2-4 класів 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 
(%) низьки

й 

середні
й 

достатні
й 

високий 

2 – А  32 30 - 27 56 17 73% 

2 – Б 30 30 - 23 40 34 74% 

2 – В  30 29 - 13 66 21 87% 

2 – Г  32 27 - 48 30 22 52% 

3 – А 28 28 - 7 64 29 93% 

3 – Б 30 28 - 25 50 25 75% 

3 – В  30 29 - 17 55 28 83% 

3 – Г  28 28 - 18 64 18 82% 

           

2. Написано державну підсумкову атестацію, виявлено якість знань  учнів   
4-х класів.  

             Математика                                           Українська мова 

               

 

 

 

 

 

 

3. Проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів 2-4-х класів,  з 
математики за рік. 

Клас Якість  
знань 

4 – А  90% 

4 – Б  87% 

4 – В  100% 

4 – Г  90% 

Клас Якість  
знань 

4 – А  100% 

4 – Б  80% 

4 – В  96% 

4 – Г  93% 

Клас Кількість 
учнів у 

класі 

Рівень навчальних досягнень (%) Якість 
(%) низький середній достатній високий 

2 – А  32 - 19 59 22 81% 

2 – Б  30 -  13 47 40 87% 

2 – В 30 - 23 50 26 76% 

2 – Г  32 - 12 66 22 88% 

3 – А  28 - 7 71 22 93% 

3 – Б 30 - 17 63 30 83% 

3 – В  30 - 3 73 24 97% 

3 – Г  28 - 4 68 28 96% 

4 – А  31 - 10 52 38 90% 

4 – Б  30 - 7 59 34 93% 

4 – В  27 - 4 63 33 96% 

4 – Г  30 - 17 53 30 83% 
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4. Проаналізовано рівень навчальних досягнень учнів 2-4-х класів з курсу               

«Навколишній світ» за рік. 

 

 

Аналізуючи результати, зазначимо, що рівень успішності знань учнів  
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 початкової школи є переможцями районних, міських та 

міжнародних освітніх конкурсів. 
Протягом 2018 – 2019 н. р. проводились заходи, спрямовані на підтримку 

педагогічних ініціатив та організацію інноваційних пошуків: 
а) педагогічна рада: «Інтеграція в освіті» (квітень, 2019р.); 

б) засідання круглого столу: «Як розвивати критичне мислення в учнів» 

(грудень, 2018р.); 

в) педагогічна майстерня для вчителів початкової школи «Сторітелінг. 
Заговори, щоб я тебе побачив» (жовтень, 2018р.); 

г) майстер-клас «Дидактична гра як основний вид діяльності 
першокласників в умовах нової української школи» був проведений для 
педагогів початкових шкіл Деснянського району вчителем-методистом 

Черновою О.В. та вчителем вищої категорії Нагребельною О.Ф. (лютий, 2019); 

д) тематичні контролі: «Адаптація першокласників у школі» (наказ №426 

від 14.12.2018р.); «Контроль за дотриманням режиму на ГПД» (наказ №425 від 

13.12.2018р., наказ №51-ОД від 20.03.2019 р.) класно-узагальнюючий контроль 
у 4-х класах (наказ №85-ОД від 06.05.2.19 р.); 

е)  постійна співпраця зі шкільним психологом. 

Вчителі початкової школи давали відкриті уроки,  ділились набутим 

досвідом, виступали із доповідями, провели «Тиждень педагогічної 
майстерності вчителя перших класів» (наказ №4-ОД від 11.01.2019р.) та 

Клас Кількість 
учнів у 

класі 

Рівень навчальних досягнень (%) Якість 
(%) низький середній достатній високий 

2 – А  32 - - 19 81 100% 

2 – Б  30 -  - 33 67 100% 

2 – В 30 - - 43 56 100% 

2 – Г 32 - - 12 78 100% 

3 – А  28 - - 68 32 100% 

3 – Б 30 - 7 33 60 93% 

3 – В  30 - - 43 57 100% 

3 – Г  28 - - 25 75 100% 

4 – А  31 - 4 61 35 96% 

4 – Б  30 - - 55 45 100% 

4 – В  30 - - 33 57 100% 
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«Тиждень початкової школи» на високому методичному та професійному рівні 
(наказ №7-ОД від 24.01.2019 р.).  

Отже, запланована діяльність як перспектива розвитку початкової школи 

на 2018-2019 н.р. була успішно виконана. 
Перспективи діяльності початкової школи на 2019-2020 н.р.: 

1. Навчання учнів 2-го класу за новим Державним стандартом початкової 
освіти – Нова українська школа. 

2. Покращення матеріально-технічної бази згідно вимог Нової української 
школи. 

3. Застосування STEM-освіти в початковій школі: інтегроване навчання та 
дослідницько-проектна діяльність. 
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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. 

Підсумки участі в районних, міських, всеукраїнських етапах 

предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення 

(нагородження медалями, стипендіями, тощо). 

 

У 2018-2019 навчальному році розглядалися питання створення умов для 
розвитку інтелектуального, творчого потенціалу молоді та підтримки 

обдарованої молоді в контексті державної молодіжної політики України.  

Метою Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на      
2016-2020 роки є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 
української молоді, формування її громадянської позиції та національно-

патріотичної свідомості, 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 
(10-11класи), 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-Б, 9-Б, 9-В), біології  (9-Г), математики (8-В, 9-А). Профільні класи: 

географічний (10-А, 11-А), математичний (10-Б, 11-В, 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. 2018-2019 навчальний рік завершили 

з високим рівнем навчальних досягнень 122 учнів 2-8, 10-х класів, 6 учнів 9-х 

класів отримали свідоцтва з відзнакою, 4 учнів 11-х класів закінчили школу з 
Золотою медаллю, 2 учні – з Срібною медаллю.   

Кожного року учні школи № 307 беруть участь у Всеукраїнській 

олімпіаді з базових навчальних дисциплін.  
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У 2018-2019 навчальному році призерами  II етапу (районного)  85 

учнів школи отримали 156 призових місць: 
№ Клас Прізвище, ім’я  учня Предмет Місце 

1 4 Юрченко Мілана Українська мова 1 

2 4 Математика 1 

3 4 Кириченко Ульяна Математика 3 

4 4 Веремчук Дмитро Англійська мова 2 

5 4 Чернолевський Ярослав Англійська мова 3 

6 4 Чорновол Дар’я Англійська мова 3 

7 6 Крамаренко Максим Математика 1 

8 6 Поляков Марк Математика 1 

9 6 Джос Євгенія Образотворче мистецтво 3 

10 6 Іванів Дар’я Образотворче мистецтво 3 

11 6 Філіповська Ярослава Образотворче мистецтво 3 

12 7 Литвиненко Валерія Українська мова та література 3 

13 7 Зарубіжна література 2 

14 7 Стешенко Софія Зарубіжна література 3 

15 7 Хімія 3 

16 7 Карман Олександр Математика 3 

17 7 Фізика 3 

18 7 Хімія 1 

19 7 Барбон Анна Хімія 1 

20 7 Фізика 3 

21 7 Тарасюк Вероніка Фізика 3 

22 7 Хімія 3 

23 7 Ременюк Максим Математика 3 

24 8 Голуб Ілля Математика 1 

25 8 Острова Марія Математика 2 

26 8 Серяков Владислав Математика 3 

27 8 Снідевич Богдан Математика  3 

28 8 Географія 3 

29 8 Шушпан Матвій Географія 3 

30 8 Федоренко Єлизавета Математика 3 

31 8 Золотар Анна Географія 2 

32 8 Ведмецька Вероніка Зарубіжна література 1 

33 8 Босих Андрій Зарубіжна література 3 

34 8 Історія 2 

35 8 Фізика 3 

36 8 Хімія 3 

37 8 Біологія 2 

38 8 Географія 3 

39 8 Англійська мова 1 

40 8 Корчик Крістіна Німецька мова 1 

41 8 Математика 2 

42 8 Пасінчук Вероніка Німецька мова 2 

43 8 Безукладніков Євгеній Українська мова та література 3 

44 8 Математика 2 

45 8 Чиж Анастасія Образотворче мистецтво 2 

46 8 Математика 1 

47 8 Хлань Вікторія Історія 3 

48 8 Бабаєць Гліб Біологія 3 

49 8 Горкавенко Олександрівна Образотворче мистецтво 3 

50 9 Павлова Ірина Образотворче мистецтво 2 
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51 9 Горбатюк Катерина Образотворче мистецтво 2 

52 9 Міщенко Аліна Лінгвістика 1 

53 9 Грибок Андрій Німецька мова 3 

54 9 Куриляк Тамара Німецька мова 3 

55 9 Шевченко Клим Англійська мова 2 

56 9 Біологія 2 

57 9 Фізика 3 

58 9 Глова Анастасія Англійська мова 2 

59 9 Полюх Максим Англійська мова 3 

60 9 Фізика 3 

61 9 Сучок Аліна Англійська мова 3 

62 9 Сокол Юлія Англійська мова 3 

63 9 Правознавство 2 

64 9 Географія 1 

65 9 Українська мова та література 2 

66 9 Зайва Катерина Українська мова та література 2 

67 9 Історія 1 

68 9 Правознавство 1 

69 9 Географія 1 

70 9 Наливкіна Тетяна  Українська мова та література 3 

71 9 Правознавство 1 

72 9 Хімія 3 

73 9 Зарубіжна література 1 

74 9 Мельник Анна Математика 2 

75 9 Фізика 2 

76 9 Правознавство 2 

77 9 Географія 2 

78 9 Цимбалюк Олексій Географія 3 

79 9 Хімія 2 

80 9 Шило Михайло Хімія 3 

81 9 Макаруха Максим Фізика 2 

82 9  Фам Тхі Ан Хань Комп’ютерна графіка 3 

83 9 Мельникова Катерина Інформатика 2 

84 9 Мазніченко Анастасія Правознавство 2 

85 9 Кокізюк Павло Історія 1 

86 9 Тимошенко Олександра Історія 2 

87 10 Лола Михайло Історія 2 

88 10 Буткевич Дар’я Зарубіжна література 3 

89 10 Ковтун Яна Українська мова та література 3 

90 10 Правознавство 2 

91 10 Історія 2 

92 10 Гуназа Ганна Трудове навчання 2 

93 10 Німецька мова 3 

94 10 Лінгвістика 2 

95 10 Історія 2 

96 10 Фізика 3 

97 10 Астрономія 3 

98 10 Математика 1 

99 10 Касьян Олександр Математика 1 

100 10 Інформатика 2 

101 10 Євтушенко Тимофій Математика 2 

102 10 Інформатика 3 

103 10 Бахмутченко Єгор Хімія 2 
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104 10 Біологія 3 

105 10 Історія 2 

106 10 Географія 1 

107 10 Зеленський Олександр Лінгвістика 1 

108 10 Правознавство 1 

109 10 Фізика 3 

110 10 Кухаренко Олександра Фізика 3 

111 10 Біологія 1 

112 10 Правознавство 1 

113 10 Історія 2 

114 10 Франков Олексій Англійська мова 3 

115 10 Німецька мова 2 

116 10 Історія 2 

117 10 Правознавство 1 

118 10 Географія 1 

119 10 Біологія 1 

120 10 Хімія 1 

121 10 Фізика 2 

122 10 Математика 3 

123 10 Ліпіна Валерія Німецька мова 3 

124 10 Географія 2 

125 10 Назаренко Ярослав Біологія 2 

126 10 Мєшко Євгеній Біологія 3 

127 11 Бахруддінова Наталія Українська мова та література 2 

128 11 Хімія 2 

129 11 Аршулік Володимир Українська мова та література 2 

130 11 Федоренко Валерія Українська мова та література 3 

131 11 Німецька мова 1 

132 11 Пушкарьова Анна Українська мова та література 3 

133 11 Математика 2 

134 11 Фізична культура 2 

135 11 Алексєєв Сергій Математика 2 

136 11 Астрономія 2 

137 11 Фізика 3 

138 11 Біловицька Надія Фізика 2 

139 11 Астрономія 2 

140 11 Правознавство 2 

141 11 Зігерт Мар’яна Українська мова та література 3 

142 11 Капшук Вероніка Українська мова та література 3 

143 11 Зарубіжна література 3 

144 11 Правознавство 1 

145 11 Економіка 3 

146 11 Шаповалов Гліб Зарубіжна література 2 

147 11 Географія 2 

148 11 Англійська мова 2 

149 11 Данькова Дар’я Українська мова та література 3 

150 11 Марінченко Микита Англійська мова 1 

151 11 Андрущенко Владислав Англійська мова 3 

152 11 Литвиненко Олександр Географія 2 

153 11 Лола Анна Правознавство 1 

154 11 Калита Андрій Правознавство 1 

155 11 Павленко Олексій Біологія 3 

156 11 Рабоча Олена Психологія 2 
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Переможці ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 
№  Клас Прізвище, імя учня Предмет Місце 

1.  8 Ведмецька Вероніка Зарубіжна література ІІІ 

2.  8 Босих Андрій Географія ІІІ 

3. 9 Глова Анастасія Англійська мова ІІ 
4. 9 Сокол Юлія Географія ІІ 
5. 9 Зайва Катерина Українська мова ІІІ 
6. Географія ІІ 
7. Правознавство ІІІ 
8. 9 Наливкіна Тетяна Правознавство ІІІ 
9. 9 Мельник Анна Географія ІІ 
10. 9 Макаруха Максим Фізика ІІІ 
11. 9 Мазниченко Анастасія Правознавство ІІІ 
12. 10 Бахмутченко Єгор Історія ІІІ 
13. 10 Зеленський Олександр Лінгвістика ІІІ 
14. Правознавство ІІІ 
15. 10 Франков Олексій Фізика ІІІ 
16. Правознавство ІІІ 
17. Біологія ІІ 
18. Географія ІІІ 
19. Історія ІІ 
20. 10 Кухаренко Олександра Біологія ІІ 
21. 11 Бахруддінова Наталія Хімія ІІ 
22. 11 Марінченко Микита Англійська мова ІІ 

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної у місті 
Києві державної адміністрації від 20.12.2018 року № 535 «Про підсумки             

І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук 
України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2018-2019 н. р.»   

13 учнів стали переможцями конкурсу. 

№ Відділення Місце 
Прізвище та ім’я  

учня 
Клас Секція 

Педагогічний 

керівник 

1 
Філологія та 

мистецтвознавство 
І Мельник Анна 9 

Українська 
література 

Волинко Н.В. 

2 

Іноземна 
філологія та 

світова література 

ІІІ Куриляк Тамара 9 Німецька мова Стешенко І.В. 

3 ІІ Грибок Андрій 9 Німецька мова Стешенко І.В. 

4 І Шаповалов Гліб 11 
Англійська 
мова 

Франкова О.В. 

5 ІІІ Крупина Софія 11 
Англійська 
мова 

Дятлова В.О. 

6 1 Сокол Юлія  9 
Англійська 
мова 

Франкова О.В. 

7 

Математики 

ІІІ Данькова Дар’я 11 Математика Занько М.І. 
8 ІІІ Пушкарьова Анна 11 Математика Занько М.І. 
9 ІІІ Масич Дар’я 11 Математика Занько М.І. 

10 
Екології та 
аграрних наук 

ІІ Зігерт Мар'яна 11 
зоологія, 
ботаніка 

Мазур Г.І. 

11 Хімії та біології І Наливкіна Тетяна 9 
Біологія 
людини 

Нишук С.С. 
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Журі І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
відзначає кращими роботи  учнів 6-8 класів – слухачів МАН та якість їх 

захисту: 
 

№ Відділення Місце 
Прізвище та ім’я  

учня 
Клас Секція 

Педагогічний 

керівник 

1 Математики ІІІ Серяков Владислав 8 
Прикладна 
математика 

Занько М.І. 

2 
Філологія та 

мистецтвознавство 
ІІІ 

Артющенко 

Юліана 
7 

Фольклористи
ка 

Петренко 

Н.Л. 

 

Згідно вищезазначеного наказу відзначено учнів-призерів конкурсу-
захисту МАН «Дослідник» дипломами управління освіти. 

 

 

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 Мельник Анна Українська література ІІІ 9 Волинко Н.В. 

2 Наливкіна Тетяна Біологія людини ІІІ 9 Нишук С.С. 

3 Шаповалов Гліб Англійська мова ІІІ 11 Франкова О.В. 

4 Крупина Софія Англійська мова ІІІ 11 Дятлова В.О. 

 

Традиційно учні СШ № 307 беруть участь у численних конкурсах, 

турнірах, змаганнях. 

У 2018-2019 навчальному році учні школи брали активну участь в 
різноманітних конкурсах:  

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

За підсумками районного конкурсу журі розподілило місця між учнями 

школи  № 307 таким чином: 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце 

1 3 Якименко Софія І 

2 4 Кириченко Ульяна ІІІ 

3 5 Бездітна Дарія ІІІ 

4 5 Назаренко Богдан ІІІ 

5 6 Іванів Дар’я ІІ 

6 6 Бєлан Валерія ІІІ 

7 6 Поляков Марк ІІІ 

8 6 Шостак Кіра ІІІ 

9 7 Малімон Анастасія ІІІ 

10 7 Дорошенко Руслан ІІ 
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11 7 Попов Іван ІІ 

12 8 Снідевич Богдан ІІІ 

13 8 Чиж Анастасія ІІ 

14 9 Мельник Анна ІІ 

15 9 Наливкіна Тетяна ІІ 

16 9 Зайва Катерина ІІ 

17 10 Гуназа Анна ІІІ 

18 10 Ковтун Яна ІІ 

19 10 Франков Олексій ІІІ 

20 11 Бахруддінова Наталія І 

21 11 Пушкарьова Анна ІІ 

22 11 Масич Даря ІІ 

23 11 Аршулік Володимир ІІІ 

24 11 Данькова Дар’я ІІІ 

ХІХ Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика         

(міський етап): 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце 

1 3 Якименко Софія ІІ 

2 6 Іванів Дар’я ІІ 

3 9 Наливкіна Тетяна ІІ 

4 11 Бахруддінова Наталія ІІІ 

5 11 Пушкарьова Анна ІІІ 

2. ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 
Журі, розглянувши роботи, визначило переможців нашої школи: 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 5 Бездітна Дар’я ІІ Козлова О.В. 

2 7 Михайлович Анастасія ІІІ Петренко Н.Л. 

3 8 Безукладніков Євген ІІ Волинко Н.В. 

4 9 Зайва Катерина ІІІ Галабурда Л.П. 

5 9 Шевченко Клим ІІІ Петренко Н.Л., Волинко Н.В. 

6 10 Ковтун Яна ІІ Волинко Н.В., Кононенко О.Т. 

7 10 Франков Олексій ІІ Пальчевська Т.Г. 

8 10 Крисько Олександра ІІІ Волинко Н.В., Кононенко О.Т. 

9 11 Зігерт Мар’яна ІІІ Литвиненко Т.О. 
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3. ХVIII Міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса 

Шевченка (районний етап): 

За підсумками наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 
Києві державної адміністрації від 05.03.2019 № 99 журі розподілило місця 
серед учнів школи № 307 таким чином: 

 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 9 Наливкіна Тетяна ІІ Петренко Н.Л. 

 

4. ІІ етап Міського учнівський конкурс з українознавства: 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 8 Безукладніков Євгеній ІІІ Волинко Н.В. 

2 9 Мельник Анна ІІ Волинко Н.В. 

3 9 Наливкіна Тетяна ІІ Петренко Н.Л. 

4 10 Ковтун Яна ІІ Волинко Н.В., Кононенко О.Т. 

5 11 Масич Дар’я І Литвиненко Т.М. 

 

Конкурс з українознавства (міський етап): 

№ Клас Прізвище, ім’я учня Місце Учитель 

1 9 Мельник Анна ІІІ Волинко Н.В. 

2 9 Наливкіна Тетяна І Петренко Н.Л. 

 

5. Районний конкурс «Омбудсмен»: 
І. Відеопроект  

Номінація «Україна – правова незалежна держава»: 

І місце – Злобенко Артем, Давиденко Володимир, Свєтлова Вікторія, 
Острога Андрій– 11 клас; Карагулакова Вероніка, Мазниченко Анастасія – 9 

клас – учитель Панасюк О.С.; 

Номінація «Свобода слова»: 

І місце – Нагорський Максим, Назаренко Ярослав, Бахмутченко Єгор, 

Франков Олексій, Антолик Данило – 10 клас – учитель Панасюк О.С. 

Номінація «Суспільні відносини»: 

І місце – Кравчук Юлія, Кухаренко Олександра, Берловська Катерина, 
Коробенко Дар’я – 10 клас – учитель Панасюк О.С. 

6. Районний конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»: 

ІІ місце – «Ти не супермен, одягни каску» - Заболоцька Маргарита – 2-Б клас; 
ІІІ місце – «Навіть вченим потрібні» - Уманець Тимур – 2-Б клас. 

7. Конкурс на знання основ законодавства з охорони праці: Команда 
учнів школи посіла І місце. 

8. Районний конкурс екологічної творчості «Свій голос віддаю на захист 

довкілля»: Команда учнів школи посіла ІІІ місце. 
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Спортивні змагання: 

- Козацький гарт – ІІ місце. 
- Олімпійське лелеченя – ІІІ місце. 
- Волейбол(дівчата) – І місце. 
- Баскетбол(дівчата) – І місце. 
- Старти надій – І місце. 
- Кришталева тура – І місце (1-4 кл.), І місце (5-9 кл.), ІІІ місце (10-11 кл.). 

- Плавання – ІІ місце. 
- «Золота рибка» - ІІІ місце; 
- Спартакіада допризовної молоді (в командному заліку) – І місце; 
- Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») - І місце. 
 

Міський етап: 

1. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») - І місце, команду делеговано на Всеукраїнський етап гри; 

2. Шкільна баскетбольна ліга (дівчата) – ІІ місце; 
3. Шкільна волейбольна ліга (дівчата) – ІІІ місце. 
Всі переможці конкурсів, олімпіад, змагань були нагороджені 

грамотами, дипломами. Батьківський комітет школи виділив кошти для 
нагородження  учнів – переможців  цінними подарунками.  

У рамках позакласної діяльності учні брали участь у святкуванні 
урочистих дат: День Рідної мови, День Землі, День Європи, Міжнародний 

день толерантності, тощо. 
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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. 

 

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював 
над виховною темою: «Підвищення рівня духовно-морального виховання 
підростаючого покоління, формування його патріотичної громадянської 
свідомості та самосвідомості, через взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу». 

Було поставлено мету:  соціально-педагогічна підтримка становлення і 
розвитку високоморальної, творчої, компетентної особистості, яка сприймає 
долю України як свою особисту, яка усвідомлює відповідальність за сьогодення 
і майбутнє своєї країни, її духовні і культурні традиції. 

Тема реалізовувалась через напрями: 

Національно-патріотичне виховання 

№ 

з/
п 

Дата 
проведення 
заходу 

Форма 
проведення 
заходу 

Назва заходу Аудиторія 
(к-ть учнів/ 
вчителів/ 
батьків) 

1. 3.09 Родинне свято  «Знайомтесь. Це - я!» 1148/74/300 

2. 21.09 Флешмоб До Дня миру «Молода країна»  1200/40/-50 

3. 28.09 День жалоби 77 років трагедії  Бабиного Яру  903/74/- 

4. 1.10 Класні години  «Поважаймо старість і словом і ділом» 

до Дня людей похилого віку 

903/32/- 

5. 5.10 Святковий 

концерт 
До Дня вчителя «Дякуємо педагогам» 60/70/50 

6. 12.10 Відкритий 

виховний захід 

«Посвята в козачата» 90/15/90 

7. 30.10 Бібліотечний урок 100-річчя Сухомлинського В.О. 130/10/10 

8. 6.11 Класні години До Дня визволення  Києва від  

фашистських загарбників 
903/32/- 

9. 9.11 Родинне свято Посвята в першокласники 120/20/120 

10. 9.11 Виховні  заходи  День української писемності та мови  903/32/- 

11. 15.11 Конкурс 
соціальної 
реклами 

Всесвітній день боротьби з курінням. 

«Бути здоровим – це круто» 

 

12. 20.11 Лекція  День правових дій в інтересах дітей. 30/1 

13. 21.11 Класні години До Дня Гідності та Свободи 903/32/- 

14. 26.11 Класні години  День пам’яті жертв голодоморів та 
політичних репресій 

903/32/- 

15. 30.11 Свято-вистава День подяки 

 

100/10/- 
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16. Перший 

тиждень 
грудня 

 

Виступ 

агітбригади 

 

Виставка плакатів 

До Міжнародного дня порозуміння з 
ВІЛ-інфікованими. 

 «Не дамо СНІДу шанс». 

903/32/- 

17. 3.12 

 

Виступ 

агітбригади 

Міжнародний день людей з 
інвалідністю. 

 

18. 6.12 

 

Виховні години    «Сила солдат в єдності духу»,  до Дня 
Збройних Сил України 

903/32/- 

19. 9.12 

 

Тематичні класні 
години 

До Дня боротьби з корупцією. 903/32/- 

20. 14.12 Виховні години До Дня вшанування  учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС 

903/32/- 

21. 17.12 Свято-зустріч До Дня волонтера 30/20/50 

22. 18.12 Свято  Вернісаж зимових свят 300/15/50 

23. 22.01 Виховні години До Дня Соборності України. 1150/32/- 

24. 22.01 Відкритий 

виховний захід 

Свято «Люби свій рідний край»  до  Дня 
Соборності України 

500/10/30 

25. 29.01 Інформаційна 
виставка 

«Бій під Крутами»  

26. 20.02 Виховний захід До Дня Героїв Небесної Сотні та 
загиблих воїнів в АТО 

30/10/30 

27. Третій 

тиждень 
лютого 

Виставка  «Герої АТО, нам є на кого рівнятись»  

28. Впродовж 

березня 
Екскурсії  Відвідування музею Шевченка  

29. Впродовж 

березня 
Всеукраїнський 

конкурс 
учнівської молоді 

 «Шевченко в моєму серці»  

30. 11.04 Виховні години До Міжнародного дня визволення 
в’язнів із концтаборів 

903/32/- 

31. 12.04 

 

Класні години, 

заходи 

День космонавтики «Подорож в 
космос»  

903/32/- 

32. 17.04 Зустріч-бесіда Давайте жити в мирі та злагоді 60/2/1 

33. 18.04 Круглий стіл До 80-річчя створення Карпатської 
України 

 

30/10/20 

34. 26.04 

 

Тематичні класні 
години 

До  Дня пам’яті жертв Чорнобильської 
трагедії 

903/32/- 

35. 02-05.05 

 

Тематичні класні 
години 

До Дня Перемоги над нацизмом  в 
Європі 

903/32/- 

36. 8.05 

 

«Уроки 

Мужності» 

До Дня пам’яті та примирення 903/32/1 

37. 15.05 Онлайн-урок До Дня Європи в Україні 30/2/- 

38. 16.05 Флешмоб День вишиванки 1010/77 
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Художньо-естетичний та морально-етичний напрямок 

 
№ з/п Дата проведення 

заходу 
Форма проведення 

заходу 
Назва заходу Аудиторія 

1. 7 вересня 
 

Бібліотечний урок Міжнародний день 
грамотності 

5-6 класи 

 

2. Третій тиждень Виставка малюнків  «Увага! Діти на дорозі» 1-4 класи 

 

3. Останній 

тиждень місяця 
Виставка  Виставка поробок з 

природного матеріалу 

2-9 класи 

 

 

4. 01.10 Класні години «Поважаймо старість і 
словом і ділом» до Дня 
людей похилого віку 

1-11 класи 

5. 16.11 Класні години  До Міжнародного Дня 
толерантності 

1-11 класи 

6. 1.12 

 

Бесіда  1 грудня – Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом. 

Бесіда «Формула 
здоров'я». 

5-11 класи 

 

 

 

7. 3.12 

 

Класні години До Міжнародного дня 
людей з інвалідністю 

1-11 класи 

 

8. 1-2 тиждень 
грудня 

Конкурс «Новорічна іграшка» 1-7 класи 

 

9. 3 тиждень грудня конкурс Конкурс новорічних 

листівок 
1-7 класи 

 

10. 3 тиждень грудня бесіда Бесіда  «Піротехніка та 
наслідки витівки з 
піротехнікою». 

1-11 класи 

 

11. Останній 

тиждень грудня 
Родинне свято Новорічні вечори. 1-11 класи 

12. 1-2 тиждень Конкурс малюнків «Побачити красу у 
всьому» 

5-6 класи 

39. 17.05 

 

Класні години  До Дня скорботи і пам’яті жертв 
депортації кримськотатарського народу 

1150/32/- 

40. 26.05 Виховні години До Дня пам’яті жертв  політичних 

репресій 

1150/32/- 

41. 30.05  Лінійка «Гордість школи» 700/50/150 

42. 31.05 Лінійка Родинне свято 1150/30/200 
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13. 21.02 Висловлювання 
видатних 

особистостей до 

Дня рідної мови 

«Краса почуттів та слів»  

14. 2 тиждень 
березня 

Родинне свято до 8 Березня                           2-4 класи 

15. 1 тиждень квітня Конкурс малюнків  «Птахи наших лісів» 1-4 класи 

16. 4 тиждень квітня Виставка малюнків Підготовка до виставки 

малюнків, присвяченій 9 

травня «Пам'ятні події 
Великої Вітчизняної 
війни» 

1-6 класи 

17. І тиждень травня Класне свято «Перемога входить в 

кожен будинок» 

1-11 класи 

18. ІІІ тиждень 
травня 

Виставка Малюнки до Дня Матері 1-4 класи 

 

Туристсько-краєзнавча робота 

У 2018-2019 н.р. члени турисько-краєзнавчого  гуртка брали активну 
участь у різноманітних заходах, пішохідних прогулянках та екскурсійних 

походах. 

Так 27 листопада члени гуртка взяли участь у районному фестивалі 
присвяченому Всесвітньому дню туризму, що відбувся в парку Молодіжний – 

10-Б (Загороднюк Андрій, Мірошніченко Марія, Шапошник Анна, Шолудько 

Рман), 8-Б (Колінько Ліза, Самофал Настя, Попов Максим, Дремблюга Марина, 
Хороших Злата, Бабанюк Настя). 

Члени гуртка зацікавлені у вивченні краєзнавства, тому неодноразово 

вирушають у екскурсійні та пішохідні походи, як по районним паркам, так і 
історичними вулицями нашого міста. 

 

№ 

з/
п 

Дата 
проведення 
заходу 

Форма 
проведення 
заходу 

Назва заходу Аудиторія      
к-ть учнів/ 
вчителів/ 
батьків) 

1. Жовтень Пішохідна  
екскурсія  

«Вулицями Подолу» 15/1/1 

2. Листопад Пішохідна  
екскурсія  

Андріївським узвозом, Музей 

однієї  вулиці 
15/1/1 

3. Грудень Пішохідна  
екскурсія  

Зоологічний музей плюс 
«Київ-зимовий» 

15/1/1 

4. Березень Екскурсія    Музей Історії України 30/3/- 
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5. Квітень Пішохідна 
екскурсія  

«Вулицями Києва» 15/1/1 

6. Травень Екскурсія  Національний музей народної 
архітектури та побуту 

України, Пирогово 

30/3/- 

7. Травень Пішохідна 
екскурсія  

Відомий і не відомий Бульвар 

Шевченка, Оренжерея 
Тропіки Суб-Тропіки 

15/1/1 

 

Участь учнів, колективів, команд у заходах районного, міського, 

всеукраїнського, міжнародного рівнів: 
 

№ 

п\

п 

Дата 
проведення 

Організатор 

заходу 
Форма, назва заходу Результат 

1. Вересень  ЦДЮТ Пізнавально-розважальна гра «Юніор» 

(6 клас) 
ІІІ місце 
 

2. Жовтень ЦДЮТ Пізнавальний конкурс “Інтелектуальний 

турнір” (7-8 класи) 

 

3.   Лютий ЦДЮТ Фестиваль-конкурс “Країна див” 

театральних колективів. Вистава на 3 дії 
за п’єсою В. Тарасенка “Коваль щастя” 

ІІІ місце 

2. Березень Управління 
освіти 

Участь у районному фестивалі  шкіл з 
вивченням  німецької  мови “Німецький 

карнавал” з костюмованою виставою 

“Рукавичка” 

ІІІ місце 

5. Квітень   Управління 
освіти 

 Учні 1-А класу у номінації 
«Екологічний  театр»  представили 

композицію “Ми - діти твої, Природо!” 

ІІ місце 

 

Робота методичного об’єднання класних керівників 

 

У 2018 – 2019 навчальному році члени МО класних керівників працювали 

над реалізацією  виховної проблеми «Впровадження методу проектів у 
виховний процес діяльності школи з метою розвитку творчої особистості 
школяра».  

На засіданнях методичного об'єднання було розглянуто та опрацьовано 

окремі її аспекти. Сутність особистісно зорієнтованого виховання полягає в 
тому, щоб розбудити інтерес дитини до власної особистості, до саморозвитку. 
Основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у 
цьому навчальному році були: 

1. Адаптація діяльності педагога, навчального і виховного процесу до 

індивідуальності учня. 
2. Забезпечення комфортних і безпечних умов для розвитку особистості 

учня, реалізації його природних потреб і здібностей. 
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3. Пошук оптимальних шляхів здійснення технології особистісно 

орієнтованого виховання.  
4. Забезпечення педагогічного скерування виховного середовища, в якому 

розвиваються особистість дитини та особистість дорослого як вихователя. 
5. Підвищення розвивальної ефективності виховання, оптимізації процесу 

керування виховною діяльністю дитини. 

6.Створення програми особистісного розвитку школяра.  
7. Побудова виховного процесу на основі особистісного підходу до 

кожного учня, співтворчості та співпраці учнів, учителів та батьків.  
8.Сприяння розвиткові та згуртованості єдиного колективу та 

гуманістичного характеру внутрішкільних відносин.  

9. Удосконалення та поширення форм, прийомів та засобів пізнавальної 
системостворюючої діяльності. 

10. Удосконалення системи організації позаурочної діяльності 
вихованців. 

11. Розробити або удосконалити програму методичного забезпечення і 
технологій організації, критеріїв результативності виховного процесу. 

Класні керівники приймали активну участь в загальношкільних заходах, 

таких як: «Спартакіада», «Школа має таланти», «Весняна толока», «Великодній 

ярмарок», «День миру» та інші, які було проведено згідно плану роботи школи. 

На засіданнях МО згідно плану розглядались важливі аспекти виховної 
роботи, класні керівники ділились своїм досвідом, що поповнювало 

«методичну скарбничку». 

А молоді та малодосвідчені класні керівники разом з призначеними 

наставниками під час проведення тижня «Педагогічної майстерності молодих 

та малодосвідчених вчителів» представляють свої здобутки. 

 

Гурткова робота 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010р. 

№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 

(зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ №28 від 22.01.2014), відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 р.№102 

«Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із 
змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України №41 

від 17.02.1999р., №118 від 24.02.2005р. та №471 від 11.06.2007р.) та з метою 

забезпечення всебічного розвитку учнів школи, організації зайнятості в 
позаурочний час, на початок 2018-2019 навчального року в школі був виданий 

наказ від 01.09.2018 року «Про організацію гурткової роботи, призначення 
керівників гуртків на 2018-2019 навчальний рік», відповідно до якого були 

створені гуртки:  

№ 

з/п 

Назва 
гуртка/секції 

Керівник (ПІБ) Кількість 
груп 

Кількість 
годин 

Час роботи 

1. Моделювання Коберник В.В. 2 6 Ср.:14:30-17:15; 

Пт.:15:00-17:15; 

2. Театральний Васьківська І.В. 1 4 Вт: 15:10-16:40; 

Чт.:15:10-16:40; 
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3. Театральний Галабурда Л.П. 1 5 Вт: 15:10-16:40; 

Чт.:15:10-16:40; 

Пт. 15.15-16.00 

4. Хореографічний Разумова С.І. 4 12 Пн.: 13.30-15.00 

Вт:13:30– 15:00; 

Ср.: 13.30-15.00 

Чт:12:30– 15:00; 

Пт. 12.30-15.00 

5. Хоровий Терентьєва В.М. 1 4 Вт.:15:15-16:00; 

Ср.14.25-16.00, 

Чт.15.15.-16.00 

 

6. Образотворче 
мистецтво 

Полоскіна О.М. 8 18 Пн: 16:00-18:15; 

Вт.: 13:20-18:15; 

Ср.: 16:00-8:15; 

Чт.: 16:00-18:15; 

Пт.: 16:00-8:15; 

7. Екологічний 

дизайн 

Колоскова В.В. 4 12 Пн.:15:00-17:15; 

Ср.: 15:00-7:15; 

Пт.:15.00-17.15; 

8. Виготовлення 
сувенірів 

Стешенко І.В. 1 3 Вт.15.10-16.40 

Ср.15.10-16.40 

9. Пішохідний 

туризм 

Кузишина І.Р. 

 

1 6 Вт: 15:30 –8:00; 

Ср.:16:45-19:00; 

10. Основи 

цитології  
Кравченко О.І. 1 2 Пн.:16.00-18.00 

11. Дослідник Петренко Н.Л. 1 5 Вт.14:15– 15:45; 

Ср.16:00 -16:45; 

Пт.:14.15-15.45 

12. Дослідник Волинко Н.В. 2 7 Пн.:16.00-16.45 

Вт.:16.00-16.45 

13. Дослідник 
“Happy English” 

Васьківська І.В. 1 2 Вт:14:25  -15:05; 

Пт:14:25 -15:05; 

14. Військово-

патріотичний 

Назарчук О.В. 1 9 Вт:15:10-17:35; 

Ср.: 15:10-7:35; 

Пт.:15:10-17:35; 

15. ЮІР Назарчук О.В. 1 4 Пн.:16.00-17.35, 

Чт: 15.10-16.45 

16. «Стань творцем 

свого життя» 

Мирутенко Ю.Л. 2 10 Пн..15.10-16.45 

Вт.15.10-17.35 

Ср.15.10-17.35 

Пт. 15.10-16.45 

17. ОБЖ Величенко І.А. 1 3 Вт.15.15-16.30 

Ср.15.15-16.30 

18. Міжнарод. 

зв’язків 
Паночко О.В. 1 4 Вт.14.15-15.45 

Чт.14.15-15.45 
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19. Міжнарод. 

зв’язків 
П’ятницький В.О. 1 4 Вт.14.15-15.45 

Чт.14.15-15.45 

20. Поетичний Василюк С.М. 1 4 Пн.14.30-16.00 

Чт. 15.15.-16.00 

21. Флорбол Приз Ю.М. 2 18 Пн.:15:15-18:15; 

Ср.: 15:15-18:15 

Пт.: 15:15-18:15 

Сб.:11:00-16:00; 

22. Таекван-до Павлюк Ю.С. 1 7 Вт.:17:00-19:15; 

Чт.: 17:00-19:15; 

Сб.:10:00– 12:15 

23. Баскетбол 
 

Кудряшов М.О. 1 10 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 

24. Великий теніс  Петренко В.Л. 1 4 Вт. 17.00-19.00 

Чт. 17.00-19.00 

25. Волейбол 

 

Ветькало Л.І. 1 6 Пн.15.00-16.45 

Ср15.00.-16.45 

Пт.15.00-16.45 

26. Плавання 
 

Ведмецький В.Д. 

 

2 6 Пн: 14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 
15.00-15.45 

Ср.:14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 
15:00–15:45 

(спец.мед.група) 
Пт.:14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 
15:00– 15:45. 

27. Футбол Ведмецький В.Д. 1 4 Вт.15.00-16.30 

Чт.15.00-16.30 

28. Плавання 
  

Ветькало Л.І. 
 

1 4 Вт.15.00-16.45 

Чт.15.00-16.45 

29. Теніс Сусалєв В.М. 1 4 Вт. 15.15-16.30 

Чт. 15.15-16.30 

 

30. Кульова 
стрільба 

Сусалєв В.М. 1 8 Пн. 14.15-16.30 

Ср. 14.15-16.30 

Пт. 14.15-15.45 

21. Флорбол Приз Ю.М. 2 18 Пн.:15:15-18:15; 

Ср.: 15:15-8:15; 

Пт.: 15:15-8:15; 

Сб.:11:00-16:00 
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22. Таекван-до Павлюк Ю.С. 1 7 Вт.:17:00-19:15; 

Чт.: 17:00-19:15; 

Сб.:10:00– 12:15 

23. Баскетбол 
 

Кудряшов М.О. 1 10 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 

24. Великий теніс  Петренко В.Л. 1 4 Вт. 17.00-19.00 

Чт. 17.00-19.00 

25. Волейбол 

 

Ветькало Л.І. 1 6 Пн.15.00-16.45 

Ср15.00.-16.45 

Пт.15.00-16.45 

26. Плавання 
 

Ведмецький В.Д. 

 

2 6 Пн: 14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 
15.00-15.45 

Ср.:14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 
15:00–15:45 

(спец.мед.група) 
Пт.:14:00 –14:45 

(спец.мед.група) 
15:00– 15:45. 

27. Футбол Ведмецький В.Д. 

 

1 4 Вт.15.00-16.30 

Чт.15.00-16.30 

28. Плавання 
  

Ветькало Л.І. 
 

1 4 Вт.15.00-16.45 

Чт.15.00-16.45 

29. Теніс Сусалєв В.М. 1 4 Вт. 15.15-16.30 

Чт. 15.15-16.30 

30. Кульова 
стрільба 

Сусалєв В.М. 1 8 Пн. 14.15-16.30 

Ср. 14.15-16.30 

Пт. 14.15-15.45 

 

Гуртки працювали на високому професійному рівні, задовольняючи 

потреби дітей.  

У 2019 році рій «Патріоти» третій рік поспіль здобув перемогу у 

районному етапі Гри «Сокіл» («Джура»), що відбувався в селі Пилиповичи 

Бородянського району Київської області з 17 по 19 травня.  
Учасники рою: Лола Михайло (ройовий, учень 10-А класу), Бахмутченко 

Єгор (хорунжий, учень 10-Б класу), Завялов Данило (учень 10-А класу), 
Назаренко Ярослав (учень 10-Б класу), Присяжнюк Микита (учень 10-Б класу), 
Кравчук Юлія (учениця 10-В класу), Постой Олена (учениця 10-В класу), 
Клапоух Вікторія (учениця 10-В класу) та керівники Назарчук Оксана 
Володимирівна і Корцова Юлія Василівна, були нагороджені грамотою за І 
місце і номінації «Ватра», грамотою за І місце в номінації «Впоряд», грамотою 

за ІІ місце в номінації «Перетягування линви» та кубком переможця.  
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З 5 до 9 червня 2019 року  на базі мобільного рятувального центру ДСНС 

України відбувався ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).   

Рій «Патріоти» спеціалізованої школи №307 вибороли  1 місце  у 

конкурсі «Ватра», 1 місце у конкурсі «Відун», 1 місце «Теренова гра», 2 місця  
у конкурсах «Смуга перешкод», «Перетягування линви», «Впоряд» та 3 місце у 

конкурсі «Стрільба» , здобули Гран-прі  у конкурсі «Козацькі страви» та стали 

переможцями у загальному заліку. 
Рій «Патріоти» буде представляти місто Київ на Всеукраїнських 

змаганнях  з 03-14 липня 2019 року. 
 

 

Правова освіта, профілактика правопорушень та шкідливих звичок, 

формування здорового способу життя 

 

У 2018-2019 навчальному році було проведено ряд заходів з правової 
освіти та з профілактики правопорушень та шкідливих звичок, формування 
здорового способу життя. 

Зважаючи на складний час, а саме, час продовження становлення країни, 

залишається, на жаль, актуальною проблема профілактики правопорушень, 
бездоглядності і жебрацтва, а також  покращення  правової культури. 

На початок року в школі було видано ряд наказів:   
- «Про заборону паління в школі», 

- «Про створення Ради з профілактики правопорушень»,  

- «Про профілактику та попередження бездоглядності та правопорушень 
серед неповнолітніх»,  

-  «Про облік учнів, схильних до правопорушень»,  

- «Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв в школі»,  

- « Про попередження порушень педагогічної етики та прав дитини»,  

- «Про відповідальність класних керівників за відвідування учнями 

 школи», 

- «Про здійснення контролю за охопленням навчання». 

       Учнів, які б стояли на обліку, в школі немає. 
Упродовж року на високому рівні проводилась пропагандистська і 

профілактична робота, спрямована на формування здорового способу життя, 
позбавлення підлітків шкідливих звичок.  

Соціальний педагог, Мирутенко Ю.Л. - це педагогічний працівник, 
основна мета роботи якого полягала у забезпеченні соціально-правового 

захисту учнів школи та попередженнї впливу негативних соціальних чинників 
на формування та розвиток особистості дитини. У школі вона є також 

громадським інспектором з охорони дитинства. 
Просвітницьку роботу проводила в молодших, середніх та старших класів 

у вигляді лекцій, тренінгів, рольових ігор, диспутів, індивідуальних бесід. 
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№ Тематика Дата 

проведення 

Клас 

(група), 

аудиторія 

Кількість 

учасників 

1. Заняття: “Лист у майбутнє” 

 

03.09.18 10-А,Б 50 

2. Бесіда: “Мої враження про 

літо” 

04.09.18 

07.09.18 

10.09.18 

2 –А,Б,В 

3-А,Б,В 

26,25,28 

27,32,30 

3. Бесіда: “Я  пишаюсь , що 

живу в  Україні” 

05.09.18 

14.09.18 

 

7-А,Б 

8-Б,В 

31,28,31,25 

4. Лекція: “Я, патріот свої 
держави” 

11.09.18 11-А 27 

5. Лекція: “Що шкодить 
нашому здоров’ю?” 

12.09.18 5-А,Б,В 

6-А,Б 

26,30,29,28,31 

6. Лекція: «Мій дружній клас» 21.09.18 6-В 27 

7. Лекція: «Що таке дружба?» 24.09.18 

01.10.18 

4-А,Б,В,Г 

 

29,31,29,30 

8. Лекція: «Попередження 
насильства у сім’ї та 
жорстокого поводження з 
дітьми» 

25.09.18 

26.09.18 

28.09.18 

9-А,Б,В 

10-Б 

26,19,17,20 

9. Лекція: «Що таке права та 
свобода людини?» 

02.10.18 

03.10.18 

8-А,Б,В 30,31,28 

10. Бесіда: «Тепер я навчаюсь у 

середній школі» 

05.10.18 

08.10.18 

09.10.18 

5-А,Б,В 26,27,30 

11. Лекція: «Насилля серед 

школярів» 

16.10.18 

 

7-А 28 

12. Лекція: «Торгівля людьми та 
її наслідки» 

06.11.18 11-А 

10-А,Б 

26,23,22 

13. Лекція: «Селфі моє 
ставлення» 

09.11.18 

12.11.18 

13.11.18 

7-А,Б,В 28,24,29 

14. Лекція «Булінг, як вид 

насилля» 

09.11.18 

14.11.18 

5-А,Б,В 28,26,29 

15. Лекція: «Дружба та дружні 
стосунки» 

19.11.18 7-А 27 

16. Лекція: «Алкогольні напої – 

міфи та реальність» 

20.11.18 7-А 27 

17. Лекція: «Залежність від 

алкоголю» 

21.11.18 7-А 28 

18. Лекція: «Гаджети – користь 
або навпаки» 

21.11.18 4-А 29 
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19. Лекція: «Секрети рекламного 

бізнесу» 

23.11.18 7-А 26 

20. Лекція: «Як уникнути тиску з 
боку оточуючих» 

23.11.18 6-А 24 

21. Лекція: «З чого складаються 
взаємовідносини» 

26.11.18 8-А 28 

22. Бесіда: «Конфлікт та 26.11.18 9-А 28 

23. Лекція: «Ситуація 27.11.18 7-А 28 

24. Диспут: «Особливі люди – 

моє ставлення» 

27.11.18 

28.11.18 

9-А,В 21,19 

25. Лекція: «Як уникнути 

конфлікту у колективі» 

28.11.18 6-В 25 

26. Лекція: «Булінг» 30.11.18 6-А 26 

27. Лекція: «Хвороба, що забирає 
життя» 

03.12.18 

04.12.18 

3-А,Б,В, 

4-А,Б,В 

134 

28. Лекція:”Хвороба ХХІ – 

СНІД» 

05.12.18 8-А,Б 47 

29. Лекція: «Мої права та 
обовязки» 

07.12.18 5-А,Б,В 47 

30. Лекція:”Що таке СНІД?” 12.12.18 9-А,Б,В 75 

31. Лекція:”Як захистити себе від 

СНІДУ” 

17.12.18 

18.12.18 

9-А,Б,В 61 

32. Лекція:”Мій дружній клас” 18.12.18 6-В 25 

33. Лекція:”Мої права та 
обов'язки” 

08.01.19 

09.01.19 

6-А,Б,В 27,23,29 

34. Лекція:”Мій вибір-ЗСЖ” 28.01.19 

29.01.19 

8-А,Б,В 65 

35. Лекція:”Кохання чи 

закоханість” 

29.01.19 6-А 21 

36. Лекція:”Кохання чи 

закоханість ” 

30.01.19 

11.02.19 

6-Б,В 26,23 

37. Бесіда:”Комп'ютер ,за та 
проти” 

13.02.19 

15.02.19 

5-А,Б,В 

6-А 

27,29,23,21 

38. Лекція:”Ситуація ризику”( 

сімейна розмова) 
22.02.19 7-А 26 

39. Лекція:”Пагубна звичка- 
алкоголь” 

25.02.19 8-А,Б 28,23 

40. Лекція:”Пагубна в звичка-
алкоголь” 

26.02.19 8-В 21 

41. Лекція:”Ефективні дії у 
ситуації ризику ”(сімейна 
розмова) 
 

27.02.19 7-А 26 
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42. Лекція:”Як сказати НІ та не 
втратити друзів ” (сімейна 
розмова) 
Диспут:”Вагітність у 

01.03.19 

04.03.19 

7-А 29 

43. підлітковому віці” 

Лекція:”Здоров'я це наш 

скарб ”(сімейна розмова) 

04.03.19 9-А,Б 26,21 

44. Лекція:”Планета  
толлерантносі” 

15.03.19 

18.03.19 

2-А,Б,В 27,24,26 

45. Лекція:”Дорогою добра” 19.03.19 4-А,Б,В 30,28,24 

46. Лекція “Стосунки у 
підлітковому віці” 

22.03.19 5-А,Б,В 

 

23,21,26 

47. Лекція “Небезпечна ситуації 
та вихід з них” 

03.04.19 

05.04.19 

8-А,Б,В 

 

29,26,24 

 

48. Лекція : “Селфі - моє 
ставлення ” 

15.04.19 

16.04.19 

6-А,Б,В 

 

25,24,27 

 

49. Лекція :” Образа, помста, 
прощення ” 

17.04.19 

19.04.19 

8-А,Б,В 27,23,21 

50. Бесіда: «Ми різні, але ми - 

рівні» 

26.04.19 

02.05.19 

4-А,Б,В 28,30,24 

51. Лекція: «Жорстокість серед 

учнів» 

02.05.19 

03.05.19 

5-А,Б,В 

7-А,Б 

26,29,25 

23,27 

52. Лекція: «Цінність та 
неповторність життя » 

03.05.19 

06.05.19 

11.05.19 

8-А,Б,В 

7-Б,В 

27,22,23 

24,26 

53. Бесіда: «Канікули – отже 
скоро літо» 

07.05.19 

08.05.19 

2-А,Б,В 

3-А,Б,В 

29,27,26 

29,30,26 

54. Бесіда: «Як уникнути 

непорозуміння» 

11.05.19 

 

7-А 28 

55. Бесіда: «Тероризм, як один із 
видів насилля» 

13.05.19 

14.05.19 

10-А,Б 25,23 

56. Бесіда: «Слова - бур’яни » 14.05.19 6-А 27 

 

У школі створена Рада з профілактики правопорушень, до складу якої 
входять:  
   - голова - заступник директор з виховної роботи Корцова Ю.В.; 

   - члени ради: 

голова м/к класних керівників Стешенко І.В.; 

соціальний педагог Мирутенко Ю.Л.; 

педагог-організатор (секретар) Назарчук О.В. 

Один раз на чверть проходили засідання ради, де обов’язково 

обговорювались питання поведінки та пропусків уроків. 
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7. Робота бібліотеки. Забезпечення учнів підручниками. 

 

I. Основні показники роботи бібліотеки: 

1. Читачів всього:  1242 , з них: 

 - учнів – 1149 

          - вчителів – 79 

          - батьків та інших читачів – 14 

 

2. Книговидача: всього – 22121, з них: 

    - підручників – 14549 

    - художньої та галузевої л-ри – 4972 

    - газет та журналів -  2600 

 

3. Відвідуваність: 8005 , з них: 

    - учні - 7135 

    - вчителі – 870 

     

4. Фонд всього:  29446, з них: 

    - підручники – 24089 

    1-4 класи – 6667 

    5-9 класи - 11897 

    10-11 класи – 5525 

    - художня та галузева література – 4789 прим. 

    - довідкова – 568 прим. 

    - газети та журнали – 18 назв. 
 

5. Надходження до фонду за  2018-2019 н.р.  -  3745 прим., з них:   

    - підручники -  3620 прим. 

    - художня та галузева література -  125 прим. 

 

6. Забезпечення учнів підручниками: 

    1- 4 класи  - 95%   

    5-9 класи   - 98,5% 

    10-11 класи -  94% 

    

 Для того, щоб забезпечити учнів підручниками було використано 

міжбібліотечний абонемент (МБА). На 2018 – 2019 н.р. було взято 139 

підручників в 9 школах району:  321 школа  - 51 підручник;  
З06 школа – 16 підручників;    259 школа – 3 підручника;  308 школа  - 4 

підручника; 282 школа – 5 підручників; 320 школа – 38 підручників; 313 школа 
– 10 підручників; 311 – 1 підручник;  39 школа – 11 підручників;                                    
 

П. Комплектування книжкових фондів. 

 Протягом  2018-2019  навчального року до бібліотеки надійшло 3745 

примірників літератури, з них: 
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 - підручників – 3620 прим. 

 - художня та галузева література – 125 прим. 

Передплата періодичних видань на 2018-2019 навчальний рік була 
здійснена за рахунок бюджетних коштів, а також коштів спецфонду. Було 

передплачено такі  періодичні видання: 
Журнали:   

«Безпека життєдіяльності», «Весела перерва», «Здоров’я та фізична культура», 

«Казна України», «Колосок», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Мистецтво в 
школі», «Однокласник», «Охорона праці і пожежна безпека», «Пізнайко», 

«Початкова освіта», «Розкажіть онуку», «Фізика», «Шкільний бібліотекар». 

Газети: 

«Бюджетна бухгалтерія», «Журавлик», «Задавака», «Зайчик». 

 

 Ш. Робота з читачами бібліотеки. 
 Організовано 5 екскурсій з учнями 1-х класів. 
 Проведено бесіду з учнями 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1Д  класів на тему «Перше 
знайомство з бібліотекою».  

 Надавалися консультації при виборі літератури біля книжкових полиць. 
Проводилися рекомендаційні бесіди з учнями початкової школи на теми «Як 
вибрати книгу», «Як читати книгу». 

 

IV. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом. 

   Випущено одинадцять інформаційних бюлетенів   нових надходжень, які 
вивішувались в учительській. Доповнювались новими матеріалами тематичні 
папки.  

 Проводилась спільна роботи шкільної бібліотеки та педагогічного 

колективу щодо збереження фонду підручників. 3 15 жовтня 2018 р. по 

19 жовтня 2018 р. та з 15 квітня по 19 квітня 2019 р.  проведено рейди по класах 

по перевірці стану підручників, акція «Живи, книго!». До перевірки було 

залучено «Раду Лідер». 

 

V. Масова робота з популяризації літератури. 

 Протягом  2018-2019 навчального року було організовано 31 книжкову 

виставку до знаменних дат, проведено 15 бібліотечних уроків,  13 бесід, 12 

літературних вікторин,   акцію «Живи, книго!», місячник шкільної бібліотеки 

на тему «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини (до 100-річчя 
від дня народження В.О.Сухомлинського» (за окремим планом), тиждень 
дитячої книги (за окремим планом). 

Бесіди: 

 1. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д класи «Перше знайомство з бібліотекою». 

 2. 2А, 2Б, 2В, 2Г класи «Як до нас прийшла книга». 

 3. 3А, 3Б, 3В, 3Г класи «Про все цікаве на планеті – читай в журналах  

                                                    і газетах». 

Бібліотечні уроки: 

 1. 3А, 3Б, 3В, 3Г класи «В.О.Сухомлинський – учитель добра і краси». 

 2. 3А, 3Б, 3В, 3Г класи «Звучи рідна мово!». 
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 3. 4А, 4Б, 4В, 4Г класи «Ярослав Мудрий – засновник першої бібліотеки 

              в Київській Русі». 

 4. 5А, 5Б, 5В класи – «Книги – які знають все» (енциклопедії, словники,  

              довідники». 

Вікторини: 

 1. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д класи  «Подорож книжковим містом». 

          2. 2А, 2Б, 2В, 2Г класи «Чи уважний ти читач». 

 3. 6А, 6Б, 6В, 6Г класи «Я юний шевченкознавець». 

 

Книжкові виставки: 

1. До 1-го уроку: « 1 вересня – День знань» 

2. «28 вересня  - 100 років від дня народження Василя Сухомлинського (1918-

1970), українського педагога». 

3. «30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек».  

4. «7 жовтня – День працівників освіти». 

5. «14 жовтня – День українського козацтва».  

6. «14 жовтня – День захисника Вітчизни». 

7. «28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників». 

8. «9 листопада – День української писемності та мови». 

9. «18 листопада – 75 років трагедії Бабиного Яру» 

10. «20 листопада – Всесвітній день прав дитини». 

11. «21 листопада –День Гідності та Свободи». 

12. «25 листопада – 180 років від дня народження Івана Нечуя-Левицького 

      (1838-1916), українського письменника». 

13. «26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів».  

14. «27 листопада – 155 років від дня народження Ольги Кобилянської 
      (1863-1942), української письменниці». 

15. «29 листопада – 240 років від дня народження Григорія Квітки- 

       Основ’яненко (1778-1843), українського письменника». 

16. «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом» 

17. «5 грудня – 140 років від дня народження О.Олеся (1878-1944), 

       українського письменника». 

18. «6 грудня – День Збройних Сил України». 

19. «9 грудня – 125 років від дня народження Миколи Хвильового 

      (1893-1933), українського письменника». 

20. «22 грудня – 185 років від дня народження Марка Вовчка (М.О.Вілінська- 
      Маркович) (1833-1907), української письменниці».  

21.  «22 грудня  -  Різдвяно-новорічні передзвони». 

22. «22 січня – День соборності України». 

23. «29 січня – День пам’яті загиблих під Крутами». 

24. «20 лютого – День Героїв Небесної Сотні» 

25. «21 лютого – Міжнародний день рідної мови». 

26. « 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародного  

          миру». 

27. «9 березня – День народження Т.Г.Шевченка (1814-1861), видатного 

        українського поета, художника, мислителя». 
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28. «2 квітня  - Міжнародний день дитячої книги «Нам книжка відкриває всі 
       світи». 

29. « 12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики». 

29. «26 квітня – День пам’яті  Чорнобильської трагедії «Гірчить Чорнобиль   
      крізь роки». 

30. «9 травня  - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». 

31. «12 травня – День Матері». 
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8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів. 

На виконання ст.25 Закону України «Про освіту», ст. 22 Закону України 

«Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з 
організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я 
України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 

№ 870/1246 «Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій 

та харчових отруєнь серед дітей у загальноосвітніх навчальних закладах», 

наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (Із змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Міністерства економіки України від 21.11.2006 № 354, від 27.06.2008 

№ 236), з метою забезпечення організації якісного харчування для усіх 

учасників навчально-виховного процесу у  2018-2019  навчальному році 
організовано  харчування школярів.   

Упродовж вересня – грудня 2018 року харчування учнів відбувалося 
відповідно до наказу по спеціалізованій школі №307 від 03.09.2018 р. №192 

«Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів». Батьківським 

комітетом школи було погоджено ціну обіду за кошти батьків та реалізацію 

буфетної продукції у шкільній їдальні (протокол від 06.09.2018р. №1/18-19). На 
батьківських консультаціях у вересні було висвітлено результати моніторингу з 
питань харчування, проведеного у травні 2018 року.   

Роботу шкільної їдальні систематично перевіряла бракеражна комісія. За 
результатами перевірки роботи шкільної їдальні та організації гарячого 

харчування учнів за вересень-грудень 2018 року (акти перевірки від 

18.09.2018р. №6; 17.10.2018 р. №7; 21.11.2018р. №8; 05.12.2018р. №9) було 

встановлено наступне.  
При перевірці дотримання норм закладки сировини, виходу готової 

продукції, технології виготовлення страв та виробів порушень не виявлено. 

Порції виробів перших і других страв зважені, відхилень у масі не було. 

Асортимент  готової продукції  різноманітний.  

Умови зберігання отриманої продукції  у шкільній їдальні на належному 

рівні. Реалізація отриманої продукції відбувається вчасно. 

Крім цього, було проведено перевірку відповідності щоденного меню до 

двотижневого циклічного меню і виявлено, що співпадає майже завжди.  

Молочні, м’ясні, перші та другі страви подають з урахуванням відповідної 
кількості грамів.  У зв’язку з проведенням процедури закупівлі відкритих 

торгів, Договір про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 

18.07.2018 року №22, з 03.09.2018 року учні початкової школи забезпечуються 
безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом вартістю 13-60 грн., учні 
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5-11 класів пільгових категорій – 14-00 грн. відповідно. Зважаючи на вартість 
харчування, обсяг порцій готових страв, які отримують школярі до споживання, 
є меншим. 

При перевірці якості готової їжі встановлено наступне: за зовнішнім 

виглядом, консистенцією, смаком і запахом виготовлені страви відповідають 
встановленим нормам. Недоброякісних продуктів не виявлено.  

Також результатами перевірки встановлено, що приготовлені страви 

відповідають раніше складеному меню. Було взято 5 порцій другої страви 

(запіканка з кисломолочного сиру зі сметаною  – 80/10 г,  чай з цукром – 200 г, 
печиво вагове – 1 шт.) і встановлено, що вага їх  відповідає нормам виходу. 

Організація  харчування  учнів у шкільній їдальні на належному рівні. 
Вчасно накриваються столи, страви  гарячі. Їжа в їдальні смачна. 

Санітарний стан їдальні відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 

Щомісячно за роботою шкільної їдальні спостерігала комісія 
громадського харчування, надаючи відповідні рекомендації (акти перевірки від 

19.09.2018р. №1; 18.10.2018 р. №2; 19.11.2018р. №3; 17.12.2018р. №4) 

    Протягом вересня – грудня  забезпечувались пільговим харчуванням 

(відповідно до наказів по школі від 03.09.2018р. №192, 06.09.2018р. №211, від 

17.09.2018р. №228, 08.10.2018р. №349 (вартість харчування 13,60 та 14,00 

відповідно до вікових категорій):  

- діти-сироти –  2 учні; 
- діти, позбавлені батьківського піклування – 4 учні; 
- малозабезпечені – 3 учні;  
- учні із сімей учасників АТО – 25 учнів. 

Всього учнів 1-4-х класів – 504 учні. 
Упродовж січня – травня 2019 року харчування учнів відбувалося 

відповідно до наказів по спеціалізованій школі №307 від 29.01.2019 р. №13-ОД 

«Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів» та від 18.04.2019р. 

№ 82-ОД  «Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів». 

Роботу шкільної їдальні систематично перевіряла бракеражна комісія. За 
результатами перевірки роботи шкільної їдальні та організації гарячого 

харчування учнів за січень-травень 2019 року (акти перевірки від 28.01.2019р. 

№10; 26.02.2019 р. №11; 21.03.2019р. №12; 08.14.2019р. №13; 10.05.2019р. 

№14) було встановлено наступне.  
Продукти харчування та продовольча сировина надходять в шкільну 

їдальню разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та 
якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-

епідеміологічної експертизи).  

Комісія відзначила, що при перевірці якості отриманої продукції, що 

поставляється КП «Зеніт» встановлено наступне: за зовнішнім виглядом, 

консистенцією та пакуванням відповідає встановленим нормам. Сипучі 
продукти (рис, гречана крупа, цукор) зберігаються у коморі для сухих 

продуктів. М’ясна та рибна продукція зберігається в холодильних камерах. 

Результатами перевірки встановлено, що отримана продукція відповідає 
гарантійному строку придатності. 
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Умови зберігання отриманої продукції  у шкільній їдальні на належному 

рівні. Реалізація отриманої продукції відбувається вчасно. 

При перевірці якості готової їжі встановлено наступне: за зовнішнім 

виглядом, консистенцією, смаком і запахом виготовлені страви відповідають 
встановленим нормам. Недоброякісних продуктів не виявлено.  

До їдальні учні приходять у супроводі класного керівника, попередньо 

помивши руки та скориставшись одноразовими паперовими рушничками. 

Кожний клас сідає організовано за відповідний стіл. Організація харчування 
учнів у шкільній їдальні відбувається на належному рівні. Вчасно накриваються 
столи, страви  подаються гарячими. 

Меню-розклад складається завідуючою виробництвом Тучею Т.В. на 
кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування, з 
урахуванням примірного двотижневого меню, перевіряється медичною сестрою 

та затверджується директором школи. Харчування різноманітне: діти 

отримують рибу, м'ясо, овочі, фрукти, сир твердий, ковбасні вироби, крупи, 

хлібобулочні вироби власного виробництва. 
Санітарний стан їдальні відповідає санітарно-гігієнічним нормам. 

Щомісячно за роботою шкільної їдальні спостерігала комісія 
громадського харчування, надаючи відповідні рекомендації (акти перевірки від 

30.01.2019р. №5; 25.02.2019 р. №6; 19.03.2019р. №7; 17.04.2019р. №8, 

13.05.2019р №9). 

Протягом травня здійснювалось вивчення питання щодо оновлення 
підходів в організації харчування. Було проведено анкетування учнів 1-4 класів 
та створено можливість самостійного вибору дітьми страв на їх смак із 2-3 

запропонованих. 

    Протягом січня – травня  забезпечувались пільговим харчуванням 

(вартість харчування 20,00 та 24,75 відповідно до вікових категорій):  

- діти-сироти –  2 учні; 
- діти, позбавлені батьківського піклування – 4 учні; 
- малозабезпечені – 3 учні;  
- учні із сімей учасників АТО – 25 учнів. 
Всього учнів 1-4-х класів – 507 учнів. 
У 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.  
  



 45 

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. 

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. 
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування вчасно були 

забезпечені Єдиними квитками, шкільною формою. 
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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.  

Учнівське самоврядування - це основна частина педагогічного процесу, 
що розвивається і керована на основі соціальних, правових і естетичних 

принципів.  
З метою залучення учнів школи до співтворчості і співпраці з 

педагогічним колективом в організації позаурочної виховної діяльності в 
школі працює Рада учнівського самоврядування «Лідер», яка керує роботою 

всього учнівського активу, починаючи з 5 по 10 клас.  
Рада самоврядування є організатором всіх загальношкільних справ. 

Організація традиційних загальношкільних справ сприяє формуванню 

загальношкільного колективу і прикрашає його життя. Традиційними святами 

є лінійки, присвячені Дню знань і останньому дзвонику, концерти до всіх 

свят, флешмоби та агітбригади.  

Учнівське самоврядування школи - це діюча модель демократичного 

суспільства із певними комітетами: 

- комітет правопорядку організовує чергування в класі, в школі та 
здійснює контроль за чергуванням, дисципліною в школі, відвідуванням 

уроків; здійснює контроль за порядком на шкільних заходах; 

- комітет інформації організовує роботу шкільного прес-центру та 
випуск шкільної газети. Відповідає за своєчасне інформування про події в 
шкільному  житті; 
- комітет дозвілля організовує проведення культурно-масових заходів 
в школі, відповідає за організацію художньої самодіяльності серед учнів та 
участь учнів школи в культурно-масових заходах району; 
- спортивно-трудовий комітет організовує учнів школи до участі в 
трудових та спортивно-масових заходах школи, організовує технічне 
забезпечення заходів.  

У квітні пройшли вибори лідера учнівського самоврядування. Лідером 

стала учениця 8-В класу Рощупкіна Анастасія. 
Цікаво пройшов День самоврядування 7 грудня.  
Традиційно, цей день почався із зустрічі учнів на вході, де були 

присутні і члени Ради самоврядуваня, і черговий клас, ЗДВР та педагог-
організатор.  

Стенд з оголошенням про День самоврядування та Розклад проведення 
уроків учнями-старшокласниками у початковій школі викликав загальний 

інтерес.  
Час пролітав стрімко, хвилювання наростало, аж ось і довгоочікуваний 

дзвоник. Червоні обличчя, палаючі очі, важке дихання – і усвідомлення того, 



 47 

як нелегко справжні учителі кожен раз переживають ці емоції, коли багато 

років заходять до своїх учнів у класи.  

На великих перервах семикласники танцювали з малюками, грали у 

рухливі ігри, організували невеличкі змагання чи вікторини. Було дуже 
весело.  

Із захопленням заходили учні у спортзали на свої уроки здоров’я, 
спритності, сили, здорового азарту і змагань. А перед ними старшокласники, 

які вже серйозно займаються спортом. Д.Потієнко, О.Шульга  проводили 

уроки фізичного виховання, залучаючи дітей до здорового способу життя.  
Завершився День самоврядування збором Ради самоврядування, 

підведенням підсумків цього незвичайного дня. 
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11. Діяльність батьківського самоврядування. 

 

Основним завданням батьківського самоврядування школи є участь в 
усіх ланках роботи школи, а саме: робота в раді школи, піклувальній раді, в 
роботі шкільного “Трикутника”.  

У 2018-2019 навчальному році навчальному році батьківським активом 

спільно з адміністрацією школи були організовані та проведені різноманітні 
заходи: 

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

освітніх програм, предметів, зі Статутом школи і шкільними 

традиціями. 

2. Проведення загальношкільних батьківських консультацій та 
батьківського клубу. 

3. Проведення традиційного Дня відкритих дверей для батьків майбутніх 

першокласників. 
4. Організовано було проведення Декади батьківського партнерства. 
5. Активна участь у родинному святі з нагоди 25-річчя школи. 

 

Участь батьківського активу в усіх формах позаурочної діяльності: 
1. Підготовка та проведення Новорічних свят:  

– поштова скринька для листів Святому Миколаю; 

– подарунки для конкурсів та новорічних розваг учнів; 
– 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. 

3. Взаємодія батьківського активу зі школою: 

-  участь в оформленні навчальних кабінетів і школи; 

- корекція негативних проявів виховання в сім’ях окремих учнів,         
відвідування родин вдома. 
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12. Створення власної системи інформаційного забезпечення:  

шкільна преса,  шкільний сайт, 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 ній діти 

висвітлюють різні питання, проблеми, описують своє шкільне життя. Сюди 

можна віднести стіннівки-блискавки, які виходять майже кожного тижня на 
різну тематику, шкільний сайт (307.in.ua, info@307.in.ua )  - це теж 

інформаційний засіб, який діти використовують для привітання на різні свята, 
термінових оголошень, тематичні повідомлення про життя школи. 

Це доступ до електронної пошти та мережі Internet, WI-FI.  Електронна 
пошта  використовується  для електронного листування з районним 

управлінням освіти,  іншими навчальними закладами,  одержання  
інформаційних матеріалів навчального  змісту (sh307@ukr.net) . 

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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13. Організація фінансово-господарської діяльності. 2018-2019 р. 

 
№ 

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. 

-  кап.ремонт ( заміна вікон  ) – 205969 

-  кап.ремонт ( приміщення їдальні  )  – 1045646 

-  кап.ремонт ( харчоблок  )  – 888112 

-  кап.ремонт ( актової зали  )  – 833972 

-  кап.ремонт ( спортивної  зали  )  – 1492400 

-  аварій. поточ. ремонт  фасаду  школи – 136779,76 

-  аварій. поточ. ремонт  водомір.вузла ХВП – 17200  

-  аварій. поточ. ремонт інженер.мереж ХВП - 9518                                                    

-  аварійний ремонт електромереж – 20301 

-  аварій. поточ. ремонт приміщ.школи – 29990,96 

-  поточ. ремонт приміщ.басейну (вікна) – 50000 

-  аварій. поточ. ремонт місць  загал. користув.- 49724 

-  поточ. ремонт  ( заміна світильників ) -  139800             

-  придбання  металопласт.вікон - 169230   

-  поточн.рем.приміщень  для НУШ – 156672 

-  придбання  канц. товарів  – 20361 

-  придбання  шкільної  форми -  22330 

-  Громадський бюджет - 40000   

- придбання  меблів для НУШ - 260056 

- дидактичний матеріал для НУШ – 42580 

-  придбання комп. обладнання  для НУШ – 84900 

-  встановлення програми «М.е.D.о.с»- 2850 

-  передплата період.видань – 5800 

-  шкільна документація –  4212 

-  придбання будівельних товарів – 28563 

-  придбання мед. припаратів – 7829 

- придбання обладнання для ЗНО – 72999 

-  послуги з дератизації - 2700  

-  поточний ремонт пит.фонтанчиків – 30090 

-  придбання госп.та миючих товарів – 38097 

-  придбання новорічних подарунків – 16795,8 

- придбання  пожежних кранів –  1500 

- послуги з вивезення ТПВ – 15942 

- послуги з заміру опору ізоляції - 2592 

- послуги за компютерне забезпечення – 17163 

- послуги за  телефон – 3819 

- послуги за обслуговування  ХВП,ЦО,ГВП – 13400 

- охоронні послуги – 7803 

- послуги з обслуговування електромереж –5650 

- послуги з перезарядки картриджів – 6785 

- послуги з перезарядки вогнегасників – 3148 
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- послуги з оплати курсів з електробезпеки та тендерним   

закупівлям  – 2390 

- послуги з благоустрою території – 2615 

- послуги з натирання  підлоги – 7000 

- послуги з лабораторних досліджень води - 4407   

- послуги за перевезення  учасників  конкурсу   
«Джура» - 7600  

-  придбання обладнання для конкурсу «Джура» - 15900 

                                                                 

2. Використання              
коштів власних 

надходжень:  кошти,       

отримані      від надання 
платних послуг та від 

реалізації майна (крім 

нерухомого майна) 

-   платні послуги – 245280,6 

-   кошти від реалізації майна - 6965 

-   придбання хлорного вапна – 5754 

-   придбання господарчих та будівельних       

    товарів – 5214 

-   придбання  періодичних видань – 5507 

-   придбання  книг – 2900,8 

-   придбання  шкільної документації – 6000 

-   придбання  канцтоварів – 3800 

-   придбання  мотокоси - 5775 

- придбання  обладь.д/уроків праці  - 20037 

- придбання жалюзей – 9002  

-  проведення лабораторних досліджень води – 3855 

   

3. Доходи від здачі в 
оренду нерухомого 

майна 

доход від оренди  –  137129 

4. Благодійні               
внески юридичних    і     
фізичних осіб 

- сума благодійних внесків отриманих від батьків  - 4502 

- сума матеріальних цінностей безкоштовно отриманих 

від батьків  - 38236,6 

-  передано  бібліотечний  фонд - 91023 

-  передані  набори LEGO від Київської міської 
держ.адміністрації   - 4095,84  

-  передана інтерактивнв система проекції  від 

Департаменту освіти та науки  - 138750,00  

-  передані  набори Six Bricks від Київської міської 
держ.адміністрації   - 1243,20   
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14. Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань,  

умінь і навичок учнів. 

У І семестрі 2018-2019 навчального  року адміністрацією школи 

проводився класно-узагальнюючий  контроль у 5-х класах з метою вивчення 
адаптації  учнів цих класів у середній школі; тематичний контроль 
«Адаптація першокласників у школі» В ІІ семестрі проводився класно-

узагальнюючий  контроль в 4-их класах з метою вивчення питання 
наступності, підготовки переходу до середньої школи ланки навчання.  

Відповідно до річного плану роботи школи вивчалось питання стану 
викладання учнів 1-11 класів з української мови та літератури, з математики, з 
природознавства учнів 1-6 класів; проводились предметні тижні; 
систематично перевірялось питання ведення шкільної документації, 
здійснювалась контрольно-аналітична діяльність. Здійснювався контроль за 
дотриманням обсягу і норм домашніх завдань.   

В листопаді та березні місяці проводилась тематична перевірка роботи 

ГПД; в жовтні місяці перевірялось питання виконання Закону України «Про 

мови», ст. 10 Конституції України ; стан діалогічного  та  монологічного 

мовлення на уроках іноземної мови.  

Перевірка виконання навчальних програм здійснювалась головами 

предметних МК та адміністрацією школи в кінці І і ІІ семестрів. Перевірялось 
питання стану ведення учнівських зошитів, дотримання обсягу і норм 

домашніх завдань головами МО та адміністрацією школи, питання стану 
відвідування учнями школи, стану гурткової та позакласної роботи.  

Розклад уроків І та ІІ семестрів цілком відповідає навчальному плану на 
2018-2019 навчальний рік.  
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