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1. Коротка характеристика закладу освіти: 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.  
Заклад загальної середньої освіти прагне підняти рівень якості надання 

освітніх послуг до сучасних українських та світових стандартів.  

Структура школи включає три ступені: 

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

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

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу; 

 ІІІ ступень – профільна середня школа ( 10 - 11 класи) – класи 

природничо-математичного профілю.  

 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 або німецька  

мови. У 2020-2021 н. р. школа працювала за п’ятиденним робочим тижнем. У 
звʼязку з епідемію коронавірусу, переважно, у дистанційному режимі. 

Навчалося 1193 учнів (41 клас), з них: 

1 - 4 кл. – 518 учнів (17 класів, 29 учнів 4-х класів з високим рівнем 
навчальних досягнень);  

5 - 9 кл. – 531 учнів (18 класів, 31 учень з високим рівнем навчальних 

досягнень);  

10 – 11 класи – 144 учнів (6 класів, 12 учнів з високим рівнем навчальних 
досягнень); 

 3 учні отримали свідоцтва з відзнакою, 1 учениця – Золоту медаль, 2 учениці 

– Срібну медаль, 12 учнів – Похвальну грамоту. 
        У 2020-2021 н. р. в школі працювало 80 педагогічних працівників,  із них 

21 -  працівник пенсійного віку. 

Серед педагогів: 1 має звання  «Відмінник освіти України», 10 – 

«Учитель-методист», 30 – «Старший учитель», 56 – вищу кваліфікаційну  
категорію;     9 – І категорію, 6 – ІІ категорію, 9 – спеціаліст. 
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2. Завдання і  проблеми, над якими працював заклад. 

Протягом 2020-2021 н. р. освітній  процес в школі  було  спрямовано на 

виконання Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про повну  
загальну середню освіту»,  «Про охорону дитинства» та реалізації завдань 

Державної національної програми «Освіта» (УКРАЇНА ХХІ СТОЛІТТЯ), 

Концепції «Нової української школи», 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 період до 2025 року, законодавчих актів України, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)   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 освітньому процесі особистісно-орієнтованих 

педагогічних технологій.  
Упродовж навчального року педагогічний колектив школи працював  

над науково-методичною темою:  «Створення сучасного освітнього та 

інформаційно-розвивального простору як необхідних складових якісної 
освіти засобами дистанційного навчання». 

Напрями роботи, над якими працював колектив школи у 2020-2021 

навчальному році: 

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

2. Забезпечення впровадження в освітній 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 проєкту «Школа повного дня». 

5. Впровадження особистісно–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). 
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7. Наукове забезпечення проєктно-пошукової діяльності вчителів та 

учнів школи. 
8. Впровадження методу прєктів в освітньому процесі. 

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 освітньому 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 2020-2021  н. р.  діагностична, аналітична  та корегуюча робота 

колективу  та адміністрації школи була спрямована на: 

- дотримання чинного законодавства в ґалузі 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 освітнього 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 (2 кабінет), фізики (2 кабінети),  географії (2) та хімії (1) 

обладнані відповідно до вимог законодавства для навчання за STEM-освітою, 

початкової школи (16 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 два футбольних поля  та оновлений спортивний майданчик 

для 4-х видів ігор та. 

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: 

- шкільним психологом була розроблена тематика зустрічей для 

батьківського клубу з метою роз’яснення батькам прав дитини;  

- завдяки плідній співпраці адміністрації школи, батьківського 
активу та учнів школи за минулий рік були проведені заходи, що 

сприяли зміцненню та налагодженню стосунків;  

- 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 2020-2021 навчальному році методична робота в закладі освіти 

здійснювалася  з метою реалізації основних положень розпорядчих документів 

та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, 

підвищення ефективності організації освітнього процесу в умовах карантину, 

вдосконалення педагогічної майстерності вчителя. 

 Згідно з річним планом роботи школи у 2020-2021 навчальному році  
педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою 

«Використання сучасних інформаційних технологій - якісний інструмент 

розвитку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку в контексті Нової 
української школи».  
Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:  

- здійснення заходів щодо впровадження принципів навчання Нової 

української школи;  

- впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості учня;  

- впровадження і широке використання STEM-освіти;  

- забезпечення відповідної структури методичної роботи;  

- формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до 

актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного 

досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових 

формах методичної роботи;  

- розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної 

культури;  

- забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-

методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням;  

- використання оптимальних форм і методів методичної роботи з 

педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-

методичної роботи. 

           Кожен учитель працював над обраною власною методичною проблемою. 

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи через 

колективну, групову, індивідуальну форми роботи.  

 З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення 

професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних 

завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників, була 

організована робота шкільних МО, творчих груп вчителів-предметників:  
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- МО вчителів початкових класів (голова Гутенко Л.А.);  

- МО вчителів української філології (голова Галабурда Л.П.);  

- МО вчителів іноземної філології (голова Франкова О.В.);  

- МО вчителів фізико-математичних дисциплін (голова Розанович Н.А.);  

- МО вчителів природничих наук (голова Мойсієнко І.Г.);   

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (голова Паночко О.В.);  

- МО вчителів художньо-естетичних дисциплін (голова Коберник В.М.);  

- МО вчителів фізичної підготовки (голова Ветькало Л.І.);  

- МО класних керівників (голова Стешенко І.В.). 

 Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню 

їх в освітній процес.   

 Діяльність МО була спланована на основі річного плану роботи школи. 

Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими 

планами, на засіданнях затверджувались завдання для олімпіад, 

обговорювалися як організаційні питання (реалізація концепції Нової 

української школи, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних 

предметів у 2020-2021 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і 

проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-методичні питання. 

Упродовж навчального року методичними об’єднаннями були проведені 

предметні тижні, матеріали яких оформлено у звітах.  

 Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з 

нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів, педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, 

періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного об'єднання, 

ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив 

пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо 

посилення уваги роботі з обдарованими учнями, поширення педагогічного 

досвіду через проведення різноманітних семінарів-практикумів для колег, 

участі у предметних тижнях, виступах на засіданнях МО, участі у фахових 

конкурсах тощо.  

 У 2020-2021 навчальному році проводилась робота щодо професійної 

адаптації молодих педагогів (керівник Школи молодого спеціаліста   

Кононенко О. Т.). Головним завданням Школи було надання методичної 

допомоги вчителям-початківцям у повсякденній практичній роботі, 

консультацій з приводу організації дистанційного навчання, допомоги з 

ведення та оформлення документації, класних журналів. Зміст роботи полягав у 

спільних заняттях із керівником  напряму та індивідуальних консультаціях з 

вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання 

уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків тощо.  



 9 

 

 

Атестація педагогічних працівників 

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається 

підвищення професійного рівня педагогів.  

 У 2020-2021 навчальному році у школі  працювало 85 педагогічних 

працівників, з них проходило атестацію 9 та 2 бібліотечних працівників. 

 Атестація педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році 

проводилась згідно «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від        

06.10.2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 

від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії 

школи.  

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було 

виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на 

наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад, 

видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком 

педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено та скориговано 

кількість щорічних годин щодо підвищення кваліфікації, у жовтні закріплено за 

вчителями відповідальних від адміністрації для вивчення системи і 

узагальнення досвіду роботи. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, 

узагальнено на педагогічній раді (протокол №3 від 25.02.2021 р.). 

Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів 

роботи учителів на період атестації. 

За результатами атестації всі педагогічні працівники були атестовані на 

відповідність раніше присвоєним категоріям і званням або ж було встановлено 

вищі за попередні категорії, відповідно до категорій і звань, на які педагогічні 

працівники претендували. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 Протягом 2020-2021 навчального року усі педагогічні працівники 

підвищували кваліфікацію шляхом проходження  освітніх модулів на 

різноманітних онлайн-платформах та за різноманітними тематичними 
напрямками (початкові класи, робота вчителів з дітьми з особливими освітніми 

потребами, організація дистанційного та змішаного навчання, розвиток 

професійних компетенцій, використання в роботі ІКТ, робота з онлайн 

платформами під час дистанційного навчання, оцінювання під час 
дистанційного навчання, впровадження STEM, STEAM освіти, вікова 

психологія, навчальні модулі для керівників закладів освіти тощо). На кінець 

календарного 2020 року майже усі педагогічні працівники набрали 
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рекомендовані щорічні 30 годин підвищення кваліфікації, переважна більшість 

вчителів набрала і більшу кількість годин.  
 Для формування нових компетенцій вчителями було використано 

платформи електронного навчання Інституту післядипломної освіти Київського 

університету ім. Б. Грінченка, студію онлайн-освіти Ed-Era, ГО Prometheus, 

ТОВ На Урок, ТОВ Всеосвіта, ТОВ МЦФЕР-Україна. 
 

Підвищення фахового рівня педагогів 

 Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв 

підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у професійних 

конкурсах, конференціях, семінарах, виставках. 

З метою виявлення і підтримки творчого потенціалу педагогів, 

підвищення їх професійної компетентності, популяризації кращих педагогічних 
здобутків і професійної майстерності вчитель початкових класів Мазур Д. О. 

взяла участь у  зовнішньому оцінюванні професійних компетенцій педагогічних 

працівників, що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду – сертифікації педагогічних 
працівників, пройшовши етап тестування.  

Водночас в цьому начальному році вчителі не брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2021». 
 

Робота з обдарованими учнями 

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є 

досягнення учнів. У цьому навчальному році в школі проводилася робота із 
залучення учнів до науково-дослідницької діяльності та участі у різних етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (українська мова, 

іноземні мови, математика, фізика), онлайн-змагань, конкурсів. 
У закладі значна увага приділяється національно-патріотичному 

вихованню, розвитку  творчої особистості кожного учня, рій «Патріоти» посів 

II місце у загальному заліку міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
Учні закладу  традиційно брали участь у дистанційному конкурсі знавців 

української мови імені Петра Яцика, конкурсі, присвяченому 150-річчю з дня 

народження Лесі Українки, писали роботи МАН з української мови, фізики. 
     Велика увага у школі приділялась розвитку спортивно обдарованих 

учнів.  

 У 2020/2021 навчальному році учні школи брали участь у  районних 

змаганнях з волейболу, баскетболу, футболу, шахів, плавання. 
    Відповідно до річного плану роботи закладу вивчався стан викладання та 

рівень навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури, правознавства, 

громадянської освіти, фізики, астрономії, захисту України, були видані 

відповідні накази по школі про стан викладання цих предметів.  

     Традиційною формою методичної роботи в школі є проведення 

предметних тижнів як комплексу освітніх заходів, спрямованих на розвиток 

творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення 
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науково-методичного досвіду вчителів. Такі тижні удосконалюють 

організаційні якості вчителів та розвивають творчі здібності учнів, креатив та 

критичне мислення.    

Було складено плани заходів протягом предметних тижнів, учителі 

проводили відкриті заходи, працювали над проєктами. На належному науково-

методичному рівні проведено предметні тижні початкових класів, суспільно-

гуманітарного циклу, природничо-математичного, кафедри художньо-

естетичного циклу та фізичного виховання. Цікавим досвідом стало залучення 

педагогічного колективу до проєкту «Інженерний тиждень» в початковій і 

старшій школі.  

        Згідно річного плану роботи проводились засідання педагогічної ради, на 

яких розглядались питання організації освітнього процесу згідно дотримання 

протиепідемічних вимог. 

    Освітній процес у школі було організовано відповідно до навчального і 

річного плану на 2020-2021 навчальний рік. 

 Методичне об’єднання вчителів початкової школи працювало над 

проблемою: «Нова українська школа - новий зміст освіти». 

З метою реалізації методичної проблеми було проведено 4 засідання 
методичної комісії. Робота кожного засідання планувалась на основі 

діагностування запитів та потреб вчителів  і спрямована на забезпечення 

високого рівня організації професійного зростання педагогів школи враховуючі 

особливості організації навчально-виховного процесу.  
Основною формою роботи МО було проведення засідань у вигляді 

семінару-практикуму та круглого столу, майстер класу.  

Теми засідань МО: 
- Нова українська школа-новий зміст освіти.  

- Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. 

Мовно-літературна освітня галузь.  

- Педагогіка партнерства як ключовий компонент нової української школи. 

Математична освітня галузь.  

- Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту. 

Природнича освітня галузь. 

 Три роки поспіль вчителі впроваджують державний стандарт початкової 

освіти. Працюють за освітньою програмою О. Я. Савченко 1. Велику увагу 

приділили організації сучасного освітнього простору, що сприяє вільному 

розвитку творчої особистості дитини. В перспективі створення інклюзивно-
ресурсної кімнати.  

 Протягом року, під час карантину, для учнів початкової школи було 

організовано дистанційне навчання. На високому рівні проводились уроки, 

вичитано весь програмний матеріал. До дистанційного навчання були залучені 
всі учні початкової школи.  

 У 2020-2021 році початкова школа працювала з електронним журналом 

інформаційної системи «Єдина школа». 
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 Учні 1-3 класів оцінювались вербально. У кінці І та ІІ семестрів треті 

класи оцінювались рівнево. Четверті класи оцінювались бально. 
 Протягом року на кафедрі працювала творча група у складі: керівник 

Сапцова Т.О., Сидорченко О.В., Прищепа Л.І., Клименко Т.М., Алізаде А.А. 

 Ними була розглянута тема «Організація інклюзивного навчання». Звіт 

роботи творчої групи відбувся 26.05.2021р.  
 Протягом року було проведено багато різноманітних заходів та конкурсів.  

Активну участь взяли всі класи початкової школи у проведенні Інженерного 

тиждня в початковій школі. До Дня української писемності та мови проведено 
інтегрований урок «Мовне кафе» вчителем Черновою О.В. Випущено 

відеоколаж «Читаємо поезії Т.Г.Шевченка». Новорічні свята пройшли з 

дотриманням карантинних вимог: квест «У пошуках подарунків Діда Мороза», 

вчитель Гутенко Л.А., новорічне талант-шоу «Клас має талант», вчитель  
Нагога Н.А., Юрченко В.О.; концерт «Алло. Шукаємо таланти», вчитель  

Чернова О..В. А також: День іменинника, вчитель Бобрицька А.М., Нагога 

Н.А.; святкові привітання до 8 березня вчителі Нагога Н.А., Гутенко Л.А., 
Борис І.І. 

Творчі здобутки вчителів НУШ 

 Сапцова Т.О.  опублікувала на «Всеосвіті» статтю з матеріалами щодо 

власного досвіду «Знайомство  з елементами грецької та латинської мов на 
уроках української мови». 

 Учні початкової школи взяли участь в онлайн- конкурсі  ім. П. Яцика. 

Систематично проводився «Тиждень знань з безпеки життєдіяльності». Було 
проведено тематичні бесіди, виставка малюнків.  

Всі  вчителі початкової школи  пройшли онлайн-курс для вчителів 

початкової школи за програмою Нової української школи. Підвищують свою 

кваліфікацію на курсах Інституту післядипломної педагогічної освіти, 
відвідують вебінари, вивчаємо Державний стандарт початкової школи. 

 Основними завданнями, над якими працювала методичне об’єднання 

вчителів іноземної мови: 
1. Використання  інформаційних  технологій   як   інструмент  розвитку  мотивацій  до  

навчальної діяльності. 

2. Використання STEM- освіти на уроках. 

3. Створення системи заходів по роботі з обдарованими дітьми. 
4. Використання міжпредметних зв'язків на уроках іноземної мови. 

5. Розвиток    критичного    мислення    учнів    на    основі    застосування  

сукупності спеціальних форм, прийомів і методів навчання під час  
опрацювання інформації з різних джерел. 

6. Застосування іншомовного навчання на основі дебатів і дискусій, як  

цілеспрямований і впорядкований обмін ідеями, судженнями і думками 

на уроках іноземних мов. 
7. Формування пізнавального інтересу учнів до іноземної мови. 

8. Самоосвіта  учителя,  як  один  із  шляхів  підвищення  професійної  

майстерності. 

На виконання цих завдань протягом навчального року були проведені 
такі заходи: 
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- П’ятницький В.А. провів круглий стіл  на тему «Відомі спортсмени» для 

учнів 8-Б класу. 

- Франкова О.В. та  Дятлова В.О. провели урок на свіжому повітрі, 

присвячений спорту Британії для учнів 11-Х та 9-Х класів. Також ці 

вчителі провели урок-диспут для учнів 9-х та 7-х класів на тему  «Школа 

майбутнього. Якою ми її бачимо». 

- Рогоза Л.А. провела урок-вікторину між учнями 6-х класів про 

олімпійських призерів Німеччини.  

Методична робота з учителями МО була зорієнтована на підвищення  

професійного рівня кожного педагога з урахуванням його інтересів та  

індивідуальних  особливостей,  на  удосконалення  сучасного  уроку,  
пошуку нових освітніх технологій. У 2020-2021 П’ятницький В.А. отримав 

Свідоцтво про публікацію на сайті vseosvita. ua та Подяку за поповнення 

бібліотеки проекту «На Урок» авторськими розробками.  

       Основною темою, над якою працювала МО іноземних мов, була тема                               
«Використання STEM- освіти на уроках іноземної мови». Всі вчителі комісії 

активно використовували STEM технології на уроках, що було відображено 

в календарному плануванні. 

У 2020-2021 навчальному році методично об’єднання вчителів історії, 
правознавства активно здійснювалась робота по виявленню обдарованих учнів 

через різноманітні форми у навчально-виховній діяльності. Протягом  року 

робота вчителів була спрямована на пошук і підтримку обдарованої молоді, 
створення умов необхідних для розвитку здібностей учнів, розкриття їх 

потенціалу. Це вдалося здійснити через такі заходи, напрямки та форми 

діяльності: 
- активізація зацікавленості учнів на уроках; 

- використання міжпредметних зв’язків на уроках історії та правознавства; 

- виявлення ініціативи та лідерства учнів при підготовці та проведенні 

позакласних та позашкільних заходів, конкурсах, змаганнях;  

- використання STEM - освіти на уроках; 

- проведення шкільних учнівських олімпіад;  

- залучення до участі у гуртку « Міжнародних відносин»,  що сприяє 

національно-патріотичному вихованню; 

- формування пізнавального інтересу здобувачів освіти до предмету.  

Для виконання цих завдань протягом навчального року були проведені заходи:  
- 14 жовтня - День захисника України, День Українського козацтва для 5-8 

кл.  ( вчителі ПрохороваН.В., Панасюк О.С.). 

- 29.01 Круглий стіл до Дня пам’яті героїв Крут «Квіти у полі, там де 

Крути…»  в 11-х класах ( вчитель Паночко О.В.). 

- 26.04  Бінарний урок з української літератури та історії України  у 9-А 

класі на тему:  «Духовне життя, традиції, обряди українців на  початку 

 ХХ століття». ( вчитель Паночко О.В.). 
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- 18.05 Урок-семінар. До Дня пам' яті жертв геноциду 

Кримськотатарського народу  у  10-б ( вчитель Паночко О.В.)  

- 25.05 Звітна робота гуртка  «Готика – це здатність відшукати красу в  

темному і жахливому». 

Участь  9-В і 10-Б класів в конкурсі Омбудсмен 

1. Відеоролік « Легалізація канабісу в Україні»: аргументи за і проти Бойко 

Д., Гопкало М., Корчик К., Серяков В, Василевський Н. 

2. Відеоролик « Захист прав споживачів. Право повернути товар без чеку» 

Стешенко С., Барбон А., Жигір Д., Чалий Г., Ременюк М. (вчитель 

Панасюк О.С.) 

 Робота  МО історії була зорієнтована на підвищення професійного рівня 

кожного вчителя з урахуванням його інтересів і індивідуальних особливостей, 

на удосконалення сучасного уроку, пошуку нових освітніх технологій. 
 Слід відзначити змістовну роботу вчителів методичного об’єднання 

естетичного циклу (голова методичного об’єднання – Коберник В.М., члени : 

Лапіка І.О., Терентьєва В.М., Висоцька О.М., Колоскова В.В., Прищепа Л.І.). 
Методичне об’єднання вчителів естетичного циклу (трудового навчання, 

мистецтва, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва) у 2020-2021 

навчальному році організували і провели такі заходи: 
- Тереньтєва В.М.: Участь шкільного хору в концерті «Свято вчителів». 

Участь у концерті до Жіночого Дня в березні. Проведення онлайн уроку-

концерту для батьків в 5 та 6 класах.  

- Висоцька О.М.: Виставка малюнків «Уваги, діти на дорозі», «Пожежна 

беспека очима дітей», Відкритий урок у 7б «Створюємо власний імідж». 

Майстер клас з інтуїтивної творчості у 7б,  Віртуальна екскурсія на виствку 

Едварда Мунка у 9б, Виставка «Давате дружити», «Усмішка мами». Участь 

у конкурсі малюнків до дня пам'яті Лесі Українки. Виставка мадюнків до 

дня пам'яті Чорнобильської трагедії. Виставка ілюстрацій до творів 

Шевченка. Відкритий урок плакат екологія у 7б.Виставка малюнків осінній 

краєвид. 

- Коберник В. М.: Виставка учнівських робіт «Іграшка», «Підставка під 

гаряче» (жовтень). STEM урок - трудове навчання + геометрiя "Об'ємні 

геометрiчнi фiгури" 9В клас (3.03.2021).  Участь в інтернет - конференції 

«Дистанційні TECHNOлогії трудового навчання». Виставка учнівських робіт 

до «Дня вишиванки». Конкурс «Я люблю віночок» 9 класи. Онлайн 

екскурсія відкритих дверей «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА». Еко-проекти на 

уроках трудового навчання.  Апсайклінг. 

- Колоскова В.В.: Благодiйна акцiя до дня Захистника , сувенiри " Янголи - 

охоронцi" (29-30.09.2020). Еко- захiд " Друге життя старим речам" разом з 

бiблiотек. (19.10.2020). ART-майстер- клас «Дива власними руками» 
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(4.11.2020).  Благодiйна акцiя до дня святого Миколая (14.12-

18.12.2020). STEM урок - трудове навчання + геометрiя "об'ємні геометрiчнi 

фiгури" (3.03.2021). STEM урок - "Рухоми геометрiчнi фiгури" (3.03.2021). 

Майстер клас " Сувенiр до 8-го Березня" (4.03.2021).  Майстер-клас Еко-

iграшка з старих джинсiв (17.03.2021). Майстер клас Еко-iграшка "Зайка з 

деревини" (17.03.2021). Захiд до тижня трудового навчання "Чарiвна iзо-

нитка" Виставка робiт.(26.04.2021). Захiд до тижня трудового навчання 

"Святкова вишивка" (28.04.2021) 

- Прищепа Л.І.: В рамках тижня ,,Трудового навчання" 27.04.21р. було  

проведено онлайн зустріч учнів школи з переглядом презентації «Професії 

майбутнього» та обговоренням   напрямків розвитку технологій 

майбутнього. 

Проведені заходи до Року математики  в Україні в 2020-2021 н.р. 

 

Вересень 2020  STEM- урок 
«Чотирикутники» 

8-в клас Колоскова В.В.; 
Розанович Н.А. 

Жовтень 2020 Шкільна олімпіада з 
математики серед учнів 4-11 
класів 

120 учнів Голова 
методичного 
об’єднання 

12-16  жовтня 
2020 

 

Виставка робіт «Симетрія та 
краса»   

30 учнів Розанович Н.А. 
Коваль Л.Г. 

15.10.2020 
  

STEM технології на уроках 
геометрії «Виготовлення 
листа Мебіуса» 

26 учнів  Смірнова В.В. 

15.10.2020  
 

Математичний квест «Цікава 
математика» для учнів   5-х 
класів 

35 учнів Занько М. І. 

15.10–
20.10.2020 
  

Математика та поезія 
«Поетичний  STEM конкурс» 
серед учнів 5, 6, 8-х класів 

30 учнів 
 

Вовк Л.О.  
Розанович Н.А. 

15.10 -
17.10.2020 

 

STEM конкурс «Математика в 
природі» серед учнів 5-х 

класів 

50 учнів Занько М. І. 

20.10. 2020 
 

Інтелектуальна гра «Історія 
Києва в числах»  

7 мі класи Смірнова В.В. 

Листопад 2020 
  

STEM технології на уроках 
геометрії. Виготовлення 
прямокутних паралелепіпедів. 

11-ті класи Розанович Н.А. 

Грудень 2020 Шкільний етап конкурсу-

захисту учнівських науково-
дослідницьких робіт МАН з 
математики 

4 учні Голова 

методичного 
об’єднання 
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 Методичне об’єднання вчителів фізичної культури, Захисту України у 

складі Ветькало Л.І., Кузишиної І.Р., Кудряшова М.О., Машевського О.А., 
Ведмецького В.Д. працювали над темою «Фізична культура – система 

варіативних модулів у програмі проекту роботи «Школа повного дня». Збірні 

команди школи брали участь в усіх районних змаганнях, посідаючи, в 

основному, І місця. Упродовж року наша школа набрала 147 балів у спартакіаді 
Деснянського району міста Києва та посіла І місце.  

 Упродовж  року практичний психолог школи Прищепа Л. І. та соціальний 

педагог Мирутенко Ю. Л. регулярно проводили психологічну просвіту серед 
учасників освітнього процесу. З учнями школи були проведені профілактичні 

та просвітницькі заняття, які проводились у різних формах: як бесіди,  заняття з 

ігровими вправами, з елементами тренінгу, круглі столи. Регулярно 

проводились заняття направлені на формування навичок дружніх стосунків, 
заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу, з профілактики 

жорстокого поводження, а також про безпеку в Інтернеті. При проведенні 

профілактичних заходів в 7-8 класах було використано матеріали занять із 
Всеукраїнської антиалкогольної програми «Сімейна розмова».  Під час 

проведення профілактичних занять з учнями 9-11 класів використовувались 

розроблені матеріали з реалізації програми “Підготовка молоді до сімейного 

життя, збереження загального і репродуктивного здоров’я, родинного 
виховання”. Для проведення занять, у 8-10 класах було застосовано матеріали 

факультативного курсу “Молодь на роздоріжжі”, метою якого є виховання в 

учнів позитивної мотивації до високоморальної поведінки та зміцнення 
власного і суспільного здоров’я на основі одержання інформації про 

профілактику захворювання на СНІД формування цілісного характеру, 

моральних та духовних засад міжособистісних відносин. Для профілактики 

психологічного вигорання педагогів було проведено майстер клас по роботі з 
піском. Для батьків здобувачів освіти було організовано проведення 

«Батьківського лекторію». Під час карантинних обмежень заходи проводились 

в онлайн режимі. 
 Вчителі школи в організації освітнього процесу застосовують новітні 

технології навчання, що спрямовані на пробудження і зміцнення вільного, 

невимушеного, але творчого комфортного самопочуття кожного учня на уроках 

та в позакласній роботі. 
 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. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та введенням карантину школа 

перейшла на дистанційну форму навчання. В основному, вчителі успішно 
опанували цю форму навчання. Кожен педагог згідно з розкладом розміщував 

на сайті школи завдання на кожен тиждень. Систематично проводились для 

учнів відеоуроки, онлайн-консультації, застосовувались прийоми «зроби за 

зразком», відеопрезентації. Було встановлено обов’язковість зворотнього 
зв’язку з учнями та їхніми батьками.  
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В умовах дистанційного навчання працювали на освітніх інтернент 

ресурсах, використовуючи такі платформи: Viber, ZОOM, EdЕrа, Classroom, 
Google class, «Мій клас» та інші. 

Під час карантину вчителі школи брали активну участь в роботі шкільних 

та районних онлайн-нарад, конференцій. Дистанційно підвищували свою 

кваліфікацію під час вебінарів, проходження онлайн-курсу «Медіаграмотність 
для освітян», пройшли онлайн-навчання у системі «Єдина школа» для 

подальшої роботи з електронним журналом. 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 18 

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 2020-2021 навчальному році розглядалися питання створення умов 

для розвитку інтелектуального, творчого потенціалу молоді та підтримки 
обдарованої молоді в контексті Державної цільової соціальної програми 

“Молодь України”.  КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової соціальної програми 

“Молодь України” на 2021-2025 роки  базується на необхідності 

самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції 
у суспільне життя, що розвиватиме їх національну свідомість на основі 

суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме 

молоді можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень їх 
громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, 

життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками 

суспільного життя. 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 дітьми.  

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.  

У школі існують класи з поглибленим вивченням окремих предметів:  

географії (8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б), математики (8-В, 8-Г, 9-В). Профільні класи: 
географічний (10-А, 10-В, 11-А), математичний (10-Б, 11-Б), екологічний (11-

В). 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. 2020-2021 навчальний рік завершили з високим 
рівнем навчальних досягнень та отримали Похвальні листи 66 учнів 3-8 



 19 

класів, 10-х класів, 3 учні 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою, 3 учні 

11-х класів закінчили школу з Золотою медаллю та Срібною медаллю, 12 
учнів 11-х класів нагороджені Похвальними грамотами «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів».   

Кожного року учні школи № 307 беруть участь у Всеукраїнській 

олімпіаді з базових навчальних дисциплін.  
         У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, учні не змогли взяти участь в районних та міських 
олімпіадах. Тому, єдине, що залишилося, це участь в онлайн олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях. 

 

 Результати online-олімпіад з іноземної мови:  
 
№ ПІБ учня Клас Місце учитель 

1 
Приходько Каріна 10-В ІІ П’ятницький В.А. 

2 
Зубок Катя 8-Б ІІІ П’ятницький В.А. 

3 
Фіалковська Алла 8-Б ІІ П’ятницький В.А. 

4 
Муравка Софія  5-Г І П’ятницький В.А. 

5 
Чередниченко Кирило 5-Г ІІІ П’ятницький В.А. 

6 
Летвицький Матвій  5-Г І П’ятницький В.А. 

7 
Колесников Володимир  4-Б І П’ятницький В.А. 

8 
Павлова Яна  4-Б І П’ятницький В.А. 

9 
Суріна Альона  4-А І П’ятницький В.А. 

10 
Печерова Аліна  4-А І П’ятницький В.А. 

11 
Пінчук Меланія 4-А І П’ятницький В.А. 

12 
Корейба Яна 4-А І П’ятницький В.А. 

13 
Грищенко Діма 1-Б ІІ П’ятницький В.А. 

14 
Грама Радіслав 1-Б ІІІ П’ятницький В.А. 

15 
Коломієць Марта 1-Б І П’ятницький В.А. 

16 
Михайлович Настя 9-Б ІІІ Франкова О.В. 

17 
Іващенко Владислав 3-А ІІІ Стешенко І.В. 

18 
Мирненко Антон 4-В ІІІ Стешенко І.В. 

 

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної у місті 

Києві державної адміністрації від 28.12.2020 року № 264 «Про підсумки І 
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(районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук 
України (Київської Малої академії наук учнівської молоді) у 2020-2021 н. р.»    

9 учнів стали переможцями конкурсу. 

 
№ 

з/п 
ПІБ Клас 

Місце 
Секція 

Педагогічний 

керівник 

1 

Литвиненко Валерія 

Віталіївна 
9-Б 

ІІ 
Українська мова Волинко Н.В. 

2 Чайка Дарія Миколаївна 9-Б ІІІ Українська мова Волинко Н.В. 

3 
Приблудіна Діана Денисівна 9-А 

ІІІ 
Українська література Петренко Н.Л. 

4 Новікова Софія Євгенівна 9-А ІІІ Фольклористика Петренко Н.Л. 

5 Сушко Юлія Володимирівна 9-А ІІ Фольклористика Петренко Н.Л. 

6 Степачова Ірина Вікторівна 9-А ІІ Українська література Петренко Н.Л. 

7 
Чалий Генадій Едуардович 9-В 

І Експериментальна 

фізика 
Нижник О.Г. 

8 
Чалий Генадій Едуардович 9-В 

ІІІ Прикладна 

математика 
Розанович Н.А. 

9 

Бахмутченко  

Ірина Михайлівна 
8-Б 

ІІІ 
Біологія Кравченко О.І. 

 

Згідно вищезазначеного наказу відзначено учнів-призерів конкурсу-

захисту МАН «Дослідник» дипломами управління освіти. 
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки  виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

08.05.2021 № 87 «Про підсумки інтелектуальних змагань учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Києва «Ерудит-2021» переможцем 
інтелектуальних змагань учнів «Ерудит-2021» з  фізики стала учениця 9-В 

класу Барбон Анна. 

 За ініціативою університету імені Тараса Шевченка було проведено 

міську олімпіаду з математики учень 8-Г класу Поляков Марк посів ІІІ місце. 
Учні брали участь у online-олімпіадах на платформі «На урок», 

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», «Олімпус», у 

Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2021» та отримували відмінні 
результати.  

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 19.05.2021 № 123 «Про підсумки 

І(районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») команда школа, рій «Патріоти», посіла ІІ місце. 

У 2020-2021 навчальному році учні школи брали активну участь в 

різноманітних конкурсах:  
1. Районний етап  конкурсу читців, присвяченого творчості Тараса 

Шевченка: За підсумками наказу Управління освіти Деснянської районної 
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в місті Києві державної адміністрації від 01.03.2021 № 52 ІІІ місце посіла 

учениця 4 класу Мельник Софія. 

2. ХXІ Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика 

Враховуючи  епідеміологічну ситуацію, пов’язану з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, рішення оргкомітету XXI Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика було провести його в дистанційному 

режимі. За підсумками онлайн-марафону учні спеціалізованої школи  №307 

мали такі результати: 5 клас – відмінно 5 учнів; 7 клас – відмінно 2 учні; 8 клас 
– відмінно 1 учень; 9 клас – відзнака 1 учень; 10 клас – відмінно 1 учень, добре 

2 учні; 11 клас – відмінно 3 учні. 
3. Районний конкурс «Омбудсмен»: відповідно до наказу Управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.12.2020 

року № 259 

 Участь та перемога  учнів 9-В і 10-Б класів в конкурсі Омбудсмен під 

керівництвом учителя історії та правознавства Панасюк О.С. 
1. Відеопроект  в номінації «Україна – правова незалежна держава» - 

«Легалізація канабісу в Україні: аргументи за і проти» Бойко Д., Гопкало М., 

Корчик К., Серяков В, Василевський Н. – І місце; 

2.  Відеопроект  в номінації «Суспільні відносини» - Захист прав споживачів. 

Право повернути товар без чеку» Стешенко С., Барбон А., Жигір Д., Чалий 

Г., Ременюк М. – І місце. 

4. Районний конкурс на кращого читця поезії Тараса Шевченка відбувся у 

дистанційному форматі. Двоє учнів 7 класу отримали відзнаки. 

5. Районний творчий конкурс «Мій шлях» 

У номінації «Леся Мистецька» - образотворче мистецтво ІІІ місце посіла 

учениця 10-В класу Палатченко Марія.  
 Спортивні досягнення: 

- «Шкіряний м’яч» 2008 р.н. – 4 місце; 2009 р.н. – 3 місце. 

- Плавання – 2 місце. 

- «Золота рибка» - І місце. 
- «Футзальна ліга» серед учнів 5-го класу – 1 місце. 

- «Шкільна футзальна ліга» - 2 місце. 

- Кришталева тура – 2 місце. 

- Допризовна підготовка юнаків – 2 місце. 
Всі переможці конкурсів, олімпіад, змагань були нагороджені 

грамотами, дипломами.  

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. 
 

 Виховна робота в 2020-2021 навчальному році  була побудована на 

принципах превентивного виховання, а саме забезпечення системи заходів 

економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, 
інформаційно-освітнього характеру з метою: 

- формування у учнів позитивних соціальних настанов; 

- запобігання курінню, вживанню алкоголю та наркотичних речовин; 
- подолання різних проявів деструктивної поведінки учнів, відвернення 

суїцидів; 

-  уникнення девіантної та протиправної поведінки учнів тощо.  

Робота була  направлена   на виховання  бережливого ставлення до 
використання електроенергії, водних та теплових ресурсів, до збереження 

любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України, 

формування громадянських рис особистості, її патріотизму, національної 
свідомості, активної життєвої позиції, загальнолюдських моральних норм 

через залучення до системи культурних цінностей ,через систему заходів 

сімейного виховання, що позитивно впливатиме на формування і 

збагачення особистості сучасного школяра, гуманізація міжособистісних 
відносин вчителів, школярів та батьків, сприяння розвитку  учнівського 

самоврядування. 

 Організація та проведення заходів у закладі освіти: 
 Чи є щось важливіше за мир та здоров’я? Ні! І так вважає вся дружна 

родина спеціалізованої школи №307! 21 вересня, коли весь світ відзначав 

Міжнародний день миру, в нашій школі відбувся флешмоб, під час якого учні 

подякували лікарям, за їх важку працю, за мир і спокій, який ми маємо, коли 
довіряємось у їхні руки під час лікування. 

Захід проходив з урахуванням протиепідемічних правил, запроваджених МОЗ і 

пов’язаних з COVID – 19. 

 2 жовтня в спеціалізованій школі №307 відбувся святковий концерт з 
нагоди Дня працівників освіти. Нагородження, привітання вчителів та 

святковий концерт проходили з урахуванням протиепідемічних правил, 

запроваджених МОЗ і пов’язаних з COVID – 19. 
 14 жовтня в спеціалізованій школі №307 відзначили День захисника 

України – день, який щорічно святкується 14 жовтня. 

Саме цього дня Україна вшановує тих, хто ціною власного життя оберігає наше 

мирне сьогодення і наше щасливе майбутнє. 
 14 жовтня – свято козаків-чоловіків, які захищають спокій своїх домівок, 

лицарів, здатних завжди підставити своє сильне плече. 

Саме таких людей виховує наша школа, а одним з фундаментальних напрямків 
національно-патріотичного виховання є Всеукраїнська гра «Сокіл» («Джура»), 

що в нашій школі представлена роєм «Патріоти», який протягом 5 років 

показує найвищі результати в Деснянському районі, місті Києві та Україні. 
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Всі присутні мали змогу переглянути відео, як рій «Патріоти» спеціалізованої 

школи №307 йшов до успіху у 2019-2020 навчальному році: відео-звіт про 
роботу рою протягом року, що посів 1 місце в Деснянському районі міста Києва 

та непереможний «Впоряд»! 

Директор школи Лапіка Ірина Олександрівна привітала всіх зі святом та 

нагородила наших «Патріотів» грамотами та почесним Кубком. 
Рій «Патріоти» спеціалізованої школи №307 у 2020 році здобули 1-ші місця у ІІ 

(міському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)-онлайн у конкурсах «Впоряд» та «Ватра», а в 2021 році 
вибороли срібні нагороди у загальному заліку у міському етапі. 

 На спільному засідання по підведенню підсумків за 2020-

20201навчальний рік роботи директора школи, батьківського активу та лідерів 

учнівського самоврядування, потрібно зазначити, що вцілому робота ведеться  
на належному рівні . 
 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

заходу 

Форма 

проведення 

заходу 

Назва заходу Аудиторія 

(к-ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, 

організація) 

1 01.09.2020 Зустріч  Святкова зустріч для 

першокласників та їх 

батьків. 

120/10/120  

4 23.09.2020 Флешмоб Флешмоб «Булінгу - ні!» 200/5  

5 24.09.2020 Фестиваль Фестиваль «З миром та 

добром у серці», 

приурочений до 

Міжнародного дня миру 

та тижня протидії булінгу 

78/10/20  

7 26.09.2020 Лекція 

ШОП 

Стоп булінг 30/1 Майор 

ювенальної 

превенції 

Янковська С. 

11 04.10.2020 Урочисті 

заходи 

День працівника освіти 30/70  

14 16.10.2020 Майстер-

клас 

День відкритих дверей 

КНТУ 

18/2/2  

16 09.11.2020 Радіодикта

нт 

«Всеукраїнський 

23аціональна23 

23аціональна єдності 

400/40/20  

17 15.11.2020 Фестиваль  Фестиваль Art-Fest 

«Музичний HUB» 

800/30/20  

18 06.12.2020 Захід Відео-привітання «З Днем 

Збройних сил України» 

1150/100/5

0 
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23 27.12.2020 Захід Новорічне свято для 

початкової школи 

600/20  

28 23.04.2021 Челендж  «Я в безпеці, я залишаюсь 

вдома»! 

35/1  

29 08.05.2021 Захід 

«Пам’ятаємо 

– 

Перемагаємо

» 

«Родинна історія війни» 10/1/5  

30 21.05.2021 Он-лайн 

флешмоб 

«Моя_вишиванка» 100/50/50  

31 29.05.2021 захід Останній дзвоник 2021 90/10/30  

Участь учнів, колективів, команд ЗНЗ у заходах районного, міського, 
всеукраїнського, міжнародного рівнів: 

 
№ 

з/п 

Дата 

проведення 

заходу 

Організатор 

заходу 

Місце 

проведення 

Форма 

проведення, 

назва заходу 

Кількість 

учнів, які 

взяли участь 

Примітка 

(досягнення, 

місце, 

продовження 

роботи, тощо)  

Районні заходи 

1 10.03.2021 РУО, сш23 СШ 23 Гра-квест «УкрЛенд» ІІ місце 

 В 2020 – 2021 навчальному році класні керівники працювали над 

реалізацією  виховної проблеми «Робота класного керівника в умовах 

карантину. Основні виклики та шляхи їх подолання». На засіданнях 

методичного об'єднання  було розглянуто та опрацьовано окремі її аспекти. 

 Основним завданням роботи класних керівників у цьому навчальному 

році були: 
1) Класне керівництво в умовах карантину: що змінилося? 

2) Адаптація діяльності педагога, навчального і виховного процесу до умов 

карантину. 

3) Забезпечення комфортних і безпечних умов для розвитку особистості учня, 

реалізації його природних потреб і здібностей. 

4) Пошук оптимальних шляхів в умовах карантину для реалізації виховних 

аспектів. 

5) Забезпечення педагогічного скерування виховного середовища, в якому 

розвиваються особистість дитини та особистість дорослого як вихователя.  

6) Підвищення розвивальної ефективності виховання в умовах карантину, 

оптимізації процесу керування виховною діяльністю дитини. 

7) Соціальні мережі, як помічники у виховній роботі. 

8) Безпека дитини в інтернеті. 

9) Захист дітей від онлайн насильства. 
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10) Реалізація виховної години в онлайн-режимі. 

11) Методика підготовки та проведення онлайн-екскурсій 

12) Вчитель-учень-батьки: як налагодити контакт під час карантину? 

 Класні керівники приймали активну участь в загальношкільних заходах, 

таких як: «Увага! Діти на дорозі!», «Протидія булінгу в шкільному колективі», 

«День миру», «День захисника України»,  «Нагодуй птахів взимку», 

«Всесвітній день здоров’я», «День Землі», «Чорнобиль 35», «Тиждень знань з 

основ безпеки життєдіяльності», «Великодні вітання захисникам України», «Не 

маємо права забути!», «День пам’яті жертв політичних репресій», «День 

пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу », «Тиждень Безпеки 

дорожнього руху»,  та інші, які було проведено згідно плану роботи школи. 

 Під час дистанційної роботи в умовах карантину класні керівники 

проводили онлайн мандрівки Україною та іншими державами. Активно 

долучалися до челенджів: «Залишайся вдома», «Великодні привітання», «Все 

буде добре. Все буде ОК!», «Квітка пам’яті» та інші. 

 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: 
 

№ 

з/п 

Назва гуртка/секції Керівник (ПІБ) Кількість 

груп 

Кількість 

годин 

Кількість 

дітей, які 

відвідують 

гурток 

Напрям роботи: Художньо-естетичний 

 Моделювання Коберник В.В. 2 9 30 

 Театральний Васьківська І.В. 1 4 15 

 Театральний Галабурда Л.П. 1 5 15 

 Хореографічний Разумова С.І. 4 14 60 

 Хоровий Терентьєва В.М. 1 4 15 

 Образотворче 

мистецтво 

Полоскіна О.М. 8 18 160 

 Екологічний дизайн Колоскова В.В. 4 6 80 

 Виготовлення сувенірів Стешенко І.В. 1 3 15 

 В’язання гачком Величенко І.А. 1 4  

Напрям роботи: Туристьско-краєзнавчий  

1 Пішохідний туризм 

 

Кузишина І.Р. 

 

1 6 15 

Напрям роботи: Еколого-натуралістичний 
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 Адаптаційна фізіологія 

людини і тварин  

Кравченко О.І. 1 3 15 

 «Знай, люби і бережи» Іродовська С.М. 2 5  

Напрям роботи: Науково-технічний 

 «Сверлик» Колоскова В.В. 2 4 40 

 Випилювання лобзиком Прищепа Л.І. 1 2 12 

Напрям роботи: Дослідницько-експериментальний 

 Дослідник Петренко Н.Л. 1 3 15 

 Дослідник Волинко Н.В. 2 7 20 

 Історичні постаті 

української держави 

Майорова М.М. 1 9  

Напрям роботи: Військово-патріотичний 

 Військово-патріотичний Назарчук О.В. 1 9 15 

Напрям роботи: Суспільно-реабілітаційний 

 ЮІР Назарчук О.В. 1 4 15 

 «Стань творцем свого 

життя» 

Мирутенко 

Ю.Л. 

2 10 30 

 Пізнай себе Прищепа Л.І. 1 2 15 

 Безпека 

життєдіяльнлсті 

Величенко І.А. 1 3 15 

Напрям роботи: Гуманітарний 

 

2 

Міжнародних  зв’язків Паночко О.В. 1 4 15 

Напрям роботи: Розвивальний 

 Англійська мова П’ятницький 

В.А. 

3 3 45 

 «Німецька мова  із 

задоволенням» 

Антоненко Т.О. 1 2 16 

 Іспанська мова Проскурнін С.О. 2 4 28 

спортивні секції навчального закладу 

Фізкультурно-спортивний 

 Флорбол Приз Ю.М. 1 15 15 

 Самбо Моісеєнко В.І. 2 9 20 

 Баскетбол Кудряшов М.О. 1 10 30 

 Великий теніс  Петренко В.Л. 1 8 20 

 Волейбол Ветькало Л.І. 1 6 20 

 Плавання Ведмецький 

В.Ф. 

2 6 30 

 ЗФП Ведмецький 

В.Ф. 

1 4 15 

 Плавання Ветькало Л.І. 1 4 15 

 Теніс Сусалєв В.М. 1 12 20 

гуртки та спортивні секції, що працюють на базі навчального закладу 

 ПІБ керівника, назва орендаря 

 КДЮСШ №14, Коваленко Д.В., Скакун В.І. 

 Відділення ДЮСШ «Іппон» Лукашенко М.Г. 
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 Для опису роботи за напрямом «Правова освіта, профілактика 

правопорушень та шкідливих звичок, формування здорового способу життя» 

доцільно розкрити питання:  
1) Список учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку на кінець 

навчального року та/або на обліку у ССД та СЮПУНП (за наявності)-

відсутні. 

2) Спільна робота з правоохоронними органами, організаціями, що пропагують 

здоровий спосіб життя, громадськими організаціями (в тому числі театральні 

вистави) 

3) Найцікавіші заходи, проведені ЗНЗ з правової освіти, щодо попередження 

правопорушень 

№ Тематика Дата 

проведення 

Вихованці, здобувачі освіти 

1.  Відеолекторій «Булінг. Кібербулінг» 04.09.2020 

2.  Профілактична бесіда «Безпечний інтернет» 11.09.2020 

3.  Бесіда «Стоп фізичне насильство» 18.09.2020 

4.  Відеолекторій «Булінг. Кібербулінг» 16.09.2020 

5.  Відеолекторій «Булінг. Кібербулінг» 18.09.2020 

6.  Флешмоб «Ми за мир» 21.09.2020 

7.  ЗЕТ«Протидія булінгу та жорстокості в школі» 12.10.2020 

8.  Профілактична бесіда «Безпечний інтернет та ігри в ньому». 12.10.2020 

9.  Виховна година «З чого починається безпека» 20.10.2020 

10.  Виховна година «Моя безпека в інтернеті» 20.10.2020 

11.  ЗЕТ «Кібербулінг, насильство-як побороти». 02.11.2020 

12.  Відеолекторій «Конфлікти та їх наслідки». 09.11.2020 

13.  Профілактична бесіда «Не ображай, будь чуйним та вихованим» 12.11.2020 

14.  Відеолекторій «Конфлікти та їх наслідки». 16.12.2020 

15.  Відеолекторій «Протидія булінгу в шкільному середовищі». 18.12.2020 

16.  Бесіда «Поведінка під час навчання» 21.12.2020 

17.  Бесіда «Спілкування в колі друзів» 21.12.2020 

18.  Відеолекторій «Безпека на дворі» 23.12.2020. 

19.  Бесіда «Конфлікти та їх наслідки» 24.12.2020 

20.  Профілактична бесіда «Торгівля людьми – страх сьогодення» 15.01. 2021 

21.  Профілактична бесіда «Торгівля людьми – страх сьогодення» 15.01. 2021 

22.  ЗЕТ «Що таке насильство». 26.01. 2021 

23.  Бесіда «Поведінка на уроці». 26.01. 2021 

24.  Бесіда «Моя поведінка». 01.02. 2021 

25.  Бесіда «Я і люди навколо мене» 03.02. 2021 

26.  Інформація «Людське життя – найбільша цінність». 01.03. 2021 

27.  Відеолекторій «Безпека дітей в інтернеті» 02.03. 2021 
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28.  Бесіда «Соціальні мережі та спілкування в них» 11.03. 2021 

29.  Бесіда «Безпека в інтернеті та соціальних мережах». 11.03. 2021 

30.  Інформація «Знаємо свої права, виконуємо обов'язки» 06.04. 2021 

31.  Відеопрезентація «Права людини» 06.04. 2021 

32.  Відеопрезентація «Права людини» 14.04. 2021 

33.  Інформаційне повідомлення «Протидія домашньому насильству в 

умовах дистанційного навчання» 

19.04. 2021 

34.  Відеопрезентація «Добро» 19.04. 2021 

 

Заходи до напрямку 

«Правова освіта, профілактика правопорушень та шкідливих звичок, 

формування здорового способу життя» 

№ Дата 

проведення 

Зміст заходу 

 

Відповідальний 

за виконання 

1.  Вересень 2020 Виховні години  «Право на освіту». Класні 

керівники 

2.  Вересень 2020 Правоосвітницький проект: конкурс есе «Чому 

я хочу стати юристом». 

Панасюк О.С. 

3.  Жовтень  2020 

 

Правовий лекторій « Актуальні екологічні 

проблеми в Україні та їх правове вирішення». 

Європейський тиждень місцевої демократії. 

Панасюк О.С. 

 

4.  Листопад 2020 Учнівський конкурс «Омбудсмен» (шкільний 

етап): 9-В клас: « Захист прав споживачів. 

Право повернути товар без чеку»; 10-Б клас : 

«Легалізація канабісу в Україні: аргументи за і 

проти» 

Панасюк О.С. 

 

5.  Листопад 2020 20 листопада – всесвітній день дитини, 

проведення виховних годин. 

Класні 

керівники 

6.  Грудень 2020 Учнівський конкурс «Омбудсмен» (районний 

етап) 

Панасюк О.С. 

7.   Грудень 2020 «7 грудня - День місцевого самоврядування » , 

проведення виховних годин. 

Класні 

керівники 

8.  14-18 грудня 

2020 

 

Конкурс малюнків, презентацій на тему «Права 

дитини». 

Висоцька О.М. 

9.  16-18 грудня 

2020 
Проєкт учнів 10-11класів «Стан дотримання та 

захист прав і свобод людини в Україні» 

 

10. 28.01.2021 Ознайомлення трудового колективу з 

антикорупційним законодавством України 

Лапіка І.О. 

Панасюк О.С. 

      11. 28.01.2021 Створення відеороликів з учнями «Система 

антикорупційних органів: правовий 

механізм протидії корупції в Україні» 

Панасюк О.С. 

12. 22.02.2021 Правовий онлайн-всеобуч батьків  Перегляд 

відео «право на освіту: податкова знижка на 

навчання» 

Панасюк О.С. 

Прищепа Л.І. 

13. 09.03-

12.03.2021 

Конкурс малюнка: «15 березня – Всесвітній 

день  захисту прав споживача» 

Висоцька О.М. 

Класні 

керівники 
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14. 22.03.2021 Круглий стіл 10-11 класи : «21 березня – 

Міжнародний день за       ліквідацію расової 

дискримінації» 

Панасюк О.С. 

15. 19.04-

23.04.2021 

 

23 квітня –  Всесвітній день книг і авторського 

права , книжкова виставка 

Осадча Н.О. 

 

 
Соціальний педагог проводила заходи за програмою «Підготовка молоді 

до сімейного життя, збереження загального здоров’я, родинного виховання». 

На виконання плану роботи школи було складено план роботи 
директора, представника батьківських колективів та голови учнівського 

самоврядування. Протягом року відбувалися спільні засідання, на яких 

обговорювалися питання, а потім була проведена робота: 

- місячник “Увага, діти на дорозі” з 20.08.20 по 20 09.2021 р. 
- свято “Перший дзвоник” 

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

вчителі!” 

- участь у осінньому місячнику благоустрою 
- акція “Турбота” для людей похилого віку; 

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

математики, української мови та літератури; 
- акція “Ніхто не забутий. ніщо не забуте!” до Дня визволення України та м. 

Києва. 

- засідання ради профілактики з учнями, що схильні до правопорушень, 

зустріч з представниками ювенальної превенції; 
- практична допомога класним керівникам молодших класів під час канікул, 

проведення ігрових програм;   

- рейд “Як харчують учнів школи?” 
- допомога в проведенні предметних тижнів з історії, правознавства;  

- учнівська акція “Українські національні свята”; 

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

- організація та проведення Різдвяних, Новорічних свят; 
- загальний збір організації шкільного самоврядування; 

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

- Допомога в проведенні весняного двомісячника з благоустрою: акції 
“Зелений паросток майбутнього”, “Посади дерево та збережи його”, “День 

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

- День матері; 

- до Дня 8 Березня було проведено святковий концерт; 
- підготовка та участь в проведенні свята «Останнього дзвоника»; 

- спільне засідання “трикутника” по підведенню підсумків за навчальний рік. 
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7. Робота бібліотеки. Забезпечення учнів підручниками. 

1. Основні показники роботи бібліотеки: 

1. Читачів всього:  1286 , з них: 

 - учнів – 1193 
          - вчителів – 81 

          - батьків та інших читачів – 12 

2. Книговидача: всього – 17796  , з них: 

    - підручників – 13327 
    - художньої та галузевої л-ри – 2856 

    - газет та журналів - 1613 

 3. Відвідуваність:  4574, з них: 
    - учні - 3982 

    - вчителі – 592 

 4. Фонд всього: 34833 , з них: 

    - підручники – 29207 прим.  
    1-4 класи – 9040 

    5-9 класи - 13027 

    10-11 класи – 7140 
    - художня та галузева література –  5050 прим. 

    - довідкова – 576 прим. 

    - газети та журнали – 14 назв. 

5. Надходження до фонду за  2020-2021 н.р.  -  2351 прим., з них:   
    - підручники - 2131 прим. 

    - художня та галузева література – 220 прим. 

6. Забезпечення учнів підручниками: 

    1- 4 класи  - 97,5%   
    5-9 класи   - 98,5% 

    10-11 класи -  99% 

    Для того, щоб забезпечити учнів підручниками було використано 
міжбібліотечний абонемент (МБА). На 2020 – 2021 н.р. було взято 192  

підручника в 4 школах району:  306 школа – 6 підручників, 313 школа – 11 

підручників, 282 школа – 90 підручників, 320 школа – 85 підручників.  

                                   
 П. Комплектування книжкових фондів. 

 Протягом  2020-2021  навчального року до бібліотеки надійшло 2351 

примірників літератури, з них: 
 - підручників – 2131 прим. 

 - художня та галузева література – 220 прим. 

 Передплата періодичних видань на 1 півріччя 2020-2021 навчального 

року була здійснена за рахунок бюджетних коштів та коштів спецфонду. Було 
передплачено такі  періодичні видання: 

Газети: «Бюджетна бухгалтерія»; «Журавлик»; «Задавака»;  «Здоров’я  та 

фізична культура»; «Початкова освіта»;  «Фізика»;                  
Журнали:   
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«Казна України»;  «Розкажіть онуку»; «Безпека життєдіяльності»;  «Колосок»;  

«Мистецтво в школі»; «Однокласник»; «Пізнайко»; «Шкільний бібліотекар».  
Передплата періодичних видань на друге півріччя 2021 навчального року була 

здійснена за рахунок бюджетних коштів з 1 травня 2021 р. Було передплачено 

20 назв газет та журналів.  

 
 Ш. Робота з читачами бібліотеки. 

 Організовано 4 екскурсії з учнями 1-х класів. 

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

 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 вісім 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 2020 р. по 
19 жовтня 2020 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   2020-2021 навчального року було організовано 33 книжкові 

виставки до знаменних дат, проведено 12 бібліотечних  уроків, 14  бесід, один 

математичний  КВН, одна математична вікторина, один усний журнал, 4 
літературні вікторини, акцію «Живи, книго!», місячник шкільної бібліотеки на 

тему «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів» (за окремим планом). 

 

Бесіди: 

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

          2. 3А,3Б,3В,3Г.3Д класи «Періодичні видання для молодших школярів» 

          3. 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д класи « Іван Федоров – першодрукар український» 
Математичний КВН: 

 2. 4В  клас – математичний КВН «Найрозумніша  команда». 

 

Бібліотечні уроки: 

 1. 2А, 2Б, 2В, 2Г класи «Звучи, рідна мово!» 

          2. 4А, 4Б, 4В, 4Г класи «Ярослав Мудрий – засновник першої бібліотеки в 

              Київській Русі» 
          3. 4А, 4Б, 4В, 4Г класи «Книги -  які знають все» 

Усний журнал: 4Г клас «На крилах пісень» 

Літературна вікторина: 6А, 6Б, 6В, 6Г класи «Вшановуємо Кобзаря» 

Математична вікторина: 3А клас «Математика навколо нас». 
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Книжкові виставки:  

1. До 1-го уроку: « 1 вересня – День знань». 
2. «29 вересня –«175 років від дня народження І.К.Карпенка-Карого 

(Тобілевича) (1845-1907)»  

3. «30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек».  

4. «4 жовтня – День працівників освіти». 
5. «14 жовтня – День українського козацтва».  

6. «14 жовтня – День захисника Вітчизни». 

7. «22 жовтня – 85 років від дня народження Б.І.Олійника (1935)».                                                                                      
8. «28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників». 

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

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

11. «21 листопада –День Гідності та Свободи». 
12. «26 листопада – День пам’яті жертв голодоморів».  

13. «1 грудня – Всесвітній день боротьби   зі Снідом». 

14. «6 грудня – День Збройних Сил України». 
15. «10 грудня – День захисту прав людини». 

16. «14 грудня – 180 років від дня народження М.П.Старицького (1840-1904)» 

17.  «22 грудня  -  Різдвяно-новорічні передзвони». 

18. «22 січня  - День соборності України» 
19. «27 січня – 130 років  від дня народження П.Г.Тичини». 

20. «29 січня – День пам”яті загиблих під Крутами». 

21. «2 лютого – 130 років від дня народження В.П.Підмогильного». 
22. «20 лютого – День Героїв Небесної Сотні».  

23. «21 лютого – Міжнародний день рідної мови». 

24. «25 лютого – 150 років від дня народження Л.Українки». 

25. «8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародного  
       миру». 

26. «9 березня – День народження Т.Г.Шевченка». 

27. «29 березня  - 140 років від дня народженя  М.Підгірянки». 
28. «2 квітня – Міжнародний день дитячої книги». 

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

30. Онлайн-виставка «26 квітня – День пам’яті Чорнобильської трагедії». 

31. «9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». 
32. «9 травня – День Матері». 

33. «14 травня – 150 років від дня народження В.С. Стефаника». 
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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 освітнього процесу у  2019-2020  навчальному році організовано  

харчування школярів.   

Упродовж  2020-2021 навчального року харчування учнів відбувалося 
відповідно до наказів по спеціалізованій школі №307 від 01.09.2020 р. №74 

«Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів» та від 15.02.2021р. 

№ 18  «Про заходи щодо організації харчування учнів 1-11 класів». Робоча 

група НАССР працювала над впровадженням системи харчової безпеки, 
заснованої на принципах НАССР (наказ №72-а/г від 02.09.2019р. «Про 

створення робочої групи з впровадження Програм-передумов системи НАССР 

у спеціалізованій школі №307»). Результати роботи групи  висвітлені в 

протоколах: 
Протокол №1 від 17.09.2020 «Щодо розгляду питання безпечності 

виготовленої продукції». 

Протокол №2 від 15.10.2020р. «Щодо розгляду питання безпечності 
виготовленої продукції».  

Протокол №3 від 12.11.2020р. «Щодо організації безпечного харчування у 

шкільній їдальні з дотриманням протиепідемічних заходів на період 

карантину». 
Протокол №4 від 18.12.2020р. «Щодо розгляду питання дотримання 

санітарних норм і вимог на харчоблоці та допоміжних приміщеннях». 

Протокол №5 від 28.01.2021р. «Щодо розгляду питання дотримання 
санітарних правил при обробленні використаного столового та кухонного 

посуду». 

Протокол №6 від 18.02.2021р. «Щодо розгляду питання контролю 

здоров’я та дотримання особистої гігієни працівниками їдальні». 
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Протокол №7 від 11.03.2021р. «Щодо розгляду питання контролю 

безпечності води для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та 
матеріалів, що контактують з харчовими продуктами». 

Протокол №8 від 13.05.2021р. «Щодо розгляду питання про чистоту 

поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції поверхонь)».  

Харчування в шкільній їдальні організовано з урахуванням забезпечення 
належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19): 

відповідно до графіка харчування від 01.09.2020р., який було складено з 
розрахунку максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати та 

вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції. Організація харчування учнів у 

шкільній їдальні відбувається згідно з протиепідемічними заходами на період 

карантину: дотримання правил особистої гігієни учнями – мило рідке, паперові 
рушники, антисептичні засоби для обробки рук; відстань між столами 1,5 м, за 

столом розміщуються по 4 особи; питні фонтанчики в обідній залі не 

функціонують, дітям пропонується кип’ячена вода. 
Забезпечено безкоштовним харчуванням з одноразовим режимом дітей  

пільгових категорій, а саме: 

1. Учнів 1-4х класів – 519 (з них: діти, позбавлені батьківського піклування 

– 1, учні із малозабезпечених сімей – 2, діти з особливими потребами – 2, діти з 
інвалідністю – 2, діти із числа ВПО – 14, дітей учасників АТО - 20). 

2. Учні 5-11 класів – 35 (з них: діти, позбавлені батьківського піклування – 

5, учні із малозабезпечених сімей – 5, дітей учасників АТО – 20, діти з 
інвалідністю – 1, діти із числа ВПО – 4). 

Буфетна продукція  протягом 2020-2021 н.р. не реалізовувалася. 

Відповідальність за організацію харчування учнів покладено на класних 

керівників. Вони систематично здійснюють контроль за дотриманням учнями 
правил особистої гігієни та вживанням гарячих страв. Протягом року 

проводили роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків з метою пропаганди 

гігієнічних основ харчування. Класні керівники 1-4 класів   щоденно надавали 
інформацію про кількість учнів, які харчуються, та супроводжували їх до 

їдальні. 

Харчування учнів у І семестрі 2020-2021 н.р. було організовано з 

урахуванням примірного двотижневого меню від 06 серпня 2020р., 
погодженого начальником управління Держпродспоживслужби в м. Києві 

О.М.Рубаном та директором Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) О.І.Фіданян, 
схваленого Протоколом №56 засідання штабу із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації від 07.08.2020р.,  у ІІ семестрі – примірного меню 

мультипрофільного харчування в рамках пілотного проекту Київської міської 

державної адміністрації з метою концепції удосконалення системи харчування 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 1-4 класів (вікової 

категорії від 6до 10 років), погодженого начальником управління 

Держпродспоживслужби в м. Києві О.М. Рубаном.  Меню-розклад складається 

завідуючою виробництвом на кожний наступний день відповідно до наявності 
продуктів харчування, перевіряється медичною сестрою та затверджується 
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директором школи. Харчування різноманітне: діти отримують рибу, м'ясо, 

овочеві салати, фрукти, сир твердий,  крупи, молочні каші, страви з 
кисломолочного сиру, консервовані кукурудзу та горошок, печиво та вафлі, 

випічку.  

Санітарний стан їдальні відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 

Питання щодо організації гарячого харчування  учнів постійно 
розглядається на педагогічних радах, нарадах при директорові, батьківських 

консультаціях та перебуває на контролі адміністрації. 

З урахуванням забезпечення належних протиепідемічних заходів, 
спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19) у школі обладнано медичний 

кабінет, працює медична сестра  Савон Г.А., яка надає першу медичну 

допомогу учням, контролює їхній фізичний стан, дотримання календарного 
профілактичного щеплення, веде медичні картки на кожного учня.  
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9. Соціальна допомога учням із числа пільгових категорій. 

 
Соціально-психологічна служба школи регулярно проводить 

консультативну роботу з вчителями школи щодо оптимізації форм і методів 

психологічного забезпечення освітнього 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. 

Завдання учнівського самоврядування:  
- формування і розвиток гуманістичної спрямованої особистості з  

глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям  національної 

свідомості; 

- участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік;    
- підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;  

- забезпечення порядку та дисципліни в школі: організація чергування по 

школі, в класах;  
- організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності;  

- організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі, поповнення новими 

матеріалами історико- краєзнавчого музейного комплексу школи; 

- організація роботи із збереження шкільного майна ; 
- організація роботи із благоустрою території школи; 

- контроль за відвідуванням учнями школи ; 

- заслуховування звітів органів учнівського самоврядування. 
Основні принципи самоврядування: об'єднання колективу навколо 

єдиної мети; єдність та оптимальне поєднання колективних та особистих 

інтересів, динамічність і варіативність структури органів самоврядування; 

добровільність у формуванні його органів; інтеграція та диференціація 
педагогічного, батьківського, учнівського управління. 

В школі функціонує шкільне самоврядування. Створена та діє система 

учнівського самоврядування. До Ради учнівського самоврядування входять 
представники 5 - 11 класів. Головою учнівського самоврядування була 

учениця 10-Б класу Хлань Вікторія. Протягом року засідання Ради 

відбувалося кожний вівторок в присутності заступника директора з виховної 

роботи Корцової Ю.В. та педагога-організатора Назарчук О.В. У школі 
працює дитяча організація „Лідер”, яка розпочала свою роботу у вересні 1998 

року Дитяча організація „Лідер” набула чинності на основі угоди про 

співпрацю трикутника у складі: 
- адміністрації та педагогічного колективу школи,  

- шкільного батьківського комітету,   

- шкільної Ради учнівського самоврядування 

Дитяча організація „Лідер” має свій статут та емблему  

На базі УС «Лідер» працюють дитячі активи Кількість членів активів 

необмежена На засіданнях Ради учнівського самоврядування „Лідер” 
присутні 20-30 членів активів. 

Дитяча організація має таке гасло:   

Ми розумні ерудити, 
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Ще й до того ж милі діти. 

Ми спортсмени та призери, 
Лідери нової ери. 

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

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

допомагати іншим, коритися «Лідерському закону»  

Робота дитячих активів завжди висвітлюється в річному плані школи та 

планах роботи педагога-організатора Доручення в активах розподілялися за 

бажаннями та можливостями кожної дитини У школі є кімната дитячої 

організації, яка забезпечена всіма необхідними методичними матеріалами для 

роботи з дітьми 

 Протягом звітного періоду лідери учнівського самоврядування активно 
брали участь в підготовці та проведенні традиційних заходах школи. 

Виконуючи Указ Президента України про розвиток духовності, захист 

моралі, програму патріотичного виховання, в школі розроблена система 
заходів з національного виховання, в який особливе місце відведено 

підготовці до Дня грамотності, Дня українського козацтва, Дня української 

писемності та мови, Дня збройних сил України, Дня Соборності України, 

Шевченківських днів, Днів пам’яті, Дня незалежності України. Проводилися 
літературні вечори, диспути, ранки, лінійки, вікторини, конкурси, випуски 

газет присвячені пам’ятним датам. Заслуговує на увагу досвід спільної роботи 

класних керівників, батьків, і батьківського комітету з організації спільних 
заходів. 
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11. Діяльність батьківського 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 зв’язку з епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у 2020-2021 році співпраця з батьками була 

переведена в режим онлайн.  

Утім, у 2020-2021 навчальному році батьківським активом спільно з 
адміністрацією школи були організовані та проведені різноманітні заходи з 

дотриманням карантинних вимог: 

1. Ознайомлення батьків зі специфікою роботи школи, зі змістом нових 
освітніх програм, предметів, зі Статутом школи і шкільними 

традиціями (онлайн). 

2. Проведення загальношкільних батьківських консультацій та 

батьківського клубу (онлайн). 
3. Організовано було проведення Декади батьківського партнерства 

(онлайн). 
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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 закладі освіти інформаційного забезпечення. 
Останнім часом усе більше уваги приділяється питанню особистісно- 

зорієнтованого освітнього процесу. 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 )  - інформаційний 
засіб, який діти використовують для привітання на різні свята, термінових 

оголошень, тематичні повідомлення про життя школи. Активно розкривають 

змість діяльності закладу сторінки соціальної мережі Facebook, Instagram. 

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

управлінням освіти,  іншими закладами та установами,  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. 

У 2020-2021 навчальному році було проведено до кожного навчального 
кабінету безпровідний інтернет. В школі розпочато роботу в електронному 

журналі системи «Єдина школа». Вчителі, учні та батьки 1-4 класів стали 

активними його користувачами. 
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13. Організація фінансово-господарської діяльності. 2020-2021 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. 

-  поточний  ремонт  кабінетів НУШ – 297227,8 

-  аварійний ремонт електромереж – 49095 

-  послуги за обслуговування футбольного поля  – 49637  

-  поточний  ремонт приміщень  – 174009  

-  послуги з встановлення  пожеж. дверей – 194704 

-  поточний ремонт електрообладнання - 89792 

-  послуги  обслуг. «тривожної кнопки» - 14700 

-  встановлення програми  «М.е.D.о.с» - 2060 

-  послуги з проведення інтернету – 53300  

-  послуги з обслуговуван. питних  фонтанчиків - 38162  

-  послуги з вивезення  ТПВ – 15425,5 

-  послуги з випробування  пожежних  кранів  – 1245  

-  послуги за компютерне  забезпечення – 22366 

-  послуги за  телефон – 4744 

-  послуги за обслуговування  ХВП,ЦО,ГВП – 19800 

-  послуги з ремонту  обладнання  – 22131 

-  послуги з перезарядки вогнегасників – 3272 

-  послуги з оплати курсів  – 33753 

-  послуги з натирання  підлоги – 16715 

-  послуги з лабораторних досліджень води – 10115,6 

-  послуги з обслуговування електромереж – 8100 

-  послуги з обслуг. пожеж. сигналізації - 18000 

-  послуги з утилізації ламп  – 12389     

-  поточний ремонт (заміна світильників) – 20495  

-  послуги з перезарядки картриджів – 10533 

-  послуги з встановлення метал. дверей - 49727  

-  послуги по ремонту освітлення - 49692  

-  послуги з лабор. досліджень (мед. огляд) - 9785 

-  послуги з благоустрою території – 23906 

-  послуги з випробування діелектричного обл. – 3250 

-  аварійний ремонт зливостоків – 12000 

-  поточний ремонт ( заміна вікон) – 45960 

-  послуги з проектних робі по стадіону - 583229 

-  придбання новорічних  подарунків – 33020 

-  придбання спец. засобів для інклюзії - 14290   

-  придбання мультимед. облад. та ноутбуків – 327276  

-  придбання  проти пожеж. обл -  6687 

-  придбання масок,щитків,бактер.ламп,килими - 43704 

-  придбання дез. засобів - 184175 

-  придбання  кухонного обладнання - 26556     

-  придбання  посуди  для  їдальні – 9440 

-  придбання    шкільної   форми – 25200 

-  придбання  канц. товарів  – 14414,4 



 42 

-  дидактичний матеріал для НУШ – 270325 

-  передплата період. видань – 17580 

-  шкільна документація – 9807  

-  придбання будівельних товарів – 53817,5 

-  придбання мед. припаратів  – 8383 

-  придбання дез. засобу для обслуг. басейну - 6895 

-  придбання господ. та миючих товарів – 145195 

-  придбання  меблів  для  НУШ – 423748 

-  придбання  спорттоварів – 12500 

-  придбання  кабінету  біології - 490000 

-  придбання жалюзі - 19736 

-  придбання облад. для пожежної сигналізаці - 448389 

-  обладнання для кабінетів робототехніки - 310590 

                                            

2. Використання              

коштів власних 

надходжень:  кошти,       

отримані      від надання 

платних послуг та від 

реалізації майна (крім 

нерухомого майна) 

-   платні послуги – 228800 

-  придбання принтерів  -  7500 

 

  

   

3. Доходи від здачі в 

оренду нерухомого 

майна 

дохід від оренди  –  47328,7 

 

4. Благодійні               

внески юридичних    і     

фізичних осіб 

-  передано  бібліотечний  фонд – 59707,8 

-  передані  набори LEGO від Київської міської 

держ.адміністрації   -  4479,28 

-  передані  набори Six Bricks від Київської міської 

держ.адміністрації   -  2287,8   

- подарована  меблева стінка в клас  -  21000 

- передана  платформа  підйомна – 84600 

- подарована  стоянка велосипедна – 14900 

- переданий 3D принтер - 34472 
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14. Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань,  

умінь і навичок учнів. 

У І семестрі 2020-2021 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 5-11 класів із зарубіжної літератури,  учнів 9-10 класів з 

правознавства та громадянської освіти, учнів 7-11 класів з фізики, астрономії, 
учнів 10-11 класів з предмету Захист України; проводились предметні тижні; 

систематично перевірялось питання ведення шкільної документації, 

здійснювалась контрольно-аналітична діяльність. Здійснювався контроль за 

дотриманням обсягу і норм домашніх завдань.   
У листопаді та березні місяці проводилась тематична перевірка роботи 

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

забезпечення функціонування української мови як державної», ст. 10 
Конституції України; стан діалогічного  та  монологічного мовлення на 

уроках іноземної мови.  

Перевірка виконання освітніх програм здійснювалась головами 

предметних методичних об’єднань та адміністрацією школи в кінці І і ІІ 
семестрів. Перевірялось питання стану ведення учнівських зошитів, 

дотримання обсягу і норм домашніх завдань, питання стану відвідування 

учнями школи, стану гурткової та позакласної роботи.  
Розклад уроків І та ІІ семестрів цілком відповідає навчальному плану на 

2020-2021 навчальний рік.  
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15. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управління освіти. 

 

 

1. 26.08.2020 року – Перевірка стану готовності школи до нового 
навчального року згідно наказу РУО від 09.06.2020р. № 104 (Семенкова 

Т.П. – головний спеціаліст РУО).  

2. 05.10.2020 року – Перевірка ПБ та ТБ Деснянського РУ ГУ ДСНС 
України у м. Києві згідно наказу ГУ ДСНС у м. Києві від 01.10.2020 

року № 621 (Седченко Р.О.- головний інспектор ВЗНС та ЗУЗ 

Деснянського РУ ГУ ДСНС України у м.Києві).  

3. 16.10.2020 року – Санітарно-епідеміологічне обстеження  згідно наказу 
Головного управління Держспоживслужби в м. Києві від 13.10.2020 № 

5523 (Ілюхіна Регіна Юріївна – головний спеціаліст відділу санітарно-

епідеміологічної експертизи та охорони території Управління 
державного нагляду. 

4. 10.03.2021 року – Вивчення питання щодо обсягу домашніх завдань 

згідно наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 22.02.2021 № 42 (Каргіна Н.М. – вчитель 
англійської мови школи № 301; Муравинець А.А. – вчитель 

інформатики школи № 321).  

 
 

Директор         Ірина ЛАПІКА 
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