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Спеціалізована школа № 252 імені Василя Симоненка Оболонського району міста Києва – заклад 

освіти, який задовольняє потреби громадян, суспільства і держави в загальній середній освіті, 

забезпечує здобувачам освіти набуття  знань за програмами початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти, досягнення ними визначених стандартами освіти результатів навчання, а також 

сприяє розвитку здібностей і талантів, вихованню свідомих громадян України; діє на підставі 

Статуту (затвердженого Розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації 23.12.2015р. № 704) має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

спеціалізованої школи № 252 імені Василя Симоненка Оболонського району міста Києва (Дата 

державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб, підприємств та громадських форм: 19.02.2002, 18.10.2005 10691200000004877).  

      Протягом 2020-2021 навчального року педагогічний колектив у своїй діяльності керувався 

Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року», наказами та інструктивно-методичними листами 

Міносвіти і науки України, Департамента освіти і науки Києва, управління освіти Оболонської 

районної в місті Києві держадміністрації. 

        Освітній процес в закладі освіти організований так, щоб забезпечити формування у 

здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених сучасними освітніми стандартами, 

необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.  

      Педагогічний колектив закладу освіти прагне створити умови для розвитку кожного учня, дати 

йому можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, 

практичну та загальнокультурну підготовку. Для цього заклад постійно розвивається, відповідно 

Стратегії розвитку, поповнюються його матеріально-технічні та навчальні ресурси, підвищується 

кваліфікація педагогічних працівників, створюється сприятливий для дитини освітній соціально-

культурний простір. 

      Згідно з річним планом роботи особлива увага приділялась наступним питанням: 

1.Забезпечення обов’язкової освіти, у т.ч дистанційно. Результативність освітнього процесу. 

2. Реалізація мети і завдань Стратегії за напрямками (модулями) 

Модуль « Умотивований здобувач освіти-успішна людина» 

Модуль « Сучасний учитель» 

Модуль « Комфортне освітнє середовище» 

Модуль « Виховання через цінності» 

Модуль «Управлінські процеси закладу освіти» 

Модуль «Діджиталізація освітніх процесів» 

Модуль «Матеріально-технічні ресурси» 

Модуль « Партнерські зв’язки» 

3. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

4. Організаційно-методична робота. 

5. Контрольно-аналітична робота з кадрами.  

6. Експериментальна робота. 

7. Виховна робота. Модуль виховання цінностями.  

8. Проектна діяльність. 

9. Матеріальна база освітнього комплексу. 

10. Впровадження сучасних освітніх інноваційних та інформаційних технологій в управлінській 

діяльності та освітньому процесі. 

11.Збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого 

ставлення до національних святинь, української мови. 

12.Підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту 

освіти. 
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На виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту» всі заплановані заходи, згідно  з планом роботи виконано.  

Для формування та затвердження Стратегії закладу як  довгострокового, послідовного, 

конструктивного, раціонального, підкріпленого ідеологією, стійкого до невизначеності умов 

середовища плану з постійним аналізом та моніторингом у процесі його реалізації, 

упровадженням інновацій, який спрямований на досягнення успіху в кінцевому результаті було 

створено робочу групу за участі керівника, заступників, представників педагогічного колективу, 

учнів; проведено мозковий штурм, напрацювано проєкт стратегії, винесено документ на розгляд та 

обговорення педагогічної ради, затверджено засновником (грудень 2020р.)     

 Для формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти було проведено широке 

обговорення пунктів Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) 

(затверджено педрадою 29.12.2020р.) Проведено анкетування вчителів, учнів, батьків( листопад 

2020); самооцінювання закладу освіти за напрямком «Освітнє середовище» (оприлюднено 

результати на педраді (січень 2021р.); самооцінювання за напрямком «Педагогічна діяльність» 

(дистанційно квітень 2021р.), обговорено та затверджено педрадою Положення про Раду закладу, 

Положення про педраду, Положення про учнівське самоврядування, Провила внутрішньо 

шкільного розпорядку, Правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу, Положення про 

академічну доброчесність. проведено аналіз, виявлено недоліки, слабкі сторони, можливості та 

заплановані шляхи вдосконалення. 

І. Результативність освітнього процесу. 

Станом на 04 червня 2021 р. в СШ № 252 навчається 957 учнів, всі атестовані, переведені до 

наступних класів або випущені зі школи (табл. 1). 

Таблиця № 1                                              Кількість класів  

Класи Всього кількість класів Всього  учнів 

1-4 кл. 14 408 

5-9 кл. 17 449 

10-11кл. 5 119 

Всього 34 969 

 

Протягом 2020-2021 н.р. прибуло -7 учнів, вибуло до інших шкіл - 22 учнів. 

На високому рівні навчальних досягнень закінчили 2020 – 2021 н.р. 52 учні – 8.2%  4-11 класів 

(652 учні-100%), у порівнянні з 2019 – 2020 н.р. 76 учнів – 10.5%  3-11 класів (727 учнів-100%) . 

Таблиця № 2  
                                              

 Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Базовий 

рівень 

Якісний 

рівень 

2019-

2020 

76 10,5% 347 47,7% 272 37,4% 26 3,6% 695 96% 423 58,2% 

2020-

2021 

52 8.0% 284 43.6% 264 40.5% 45 6.9% 574 88% 336 51.5% 

 

Всього в  4-11 класах 336 учнів ( 51.5%) навчаються на високому та достатньому рівнях, в 

порівнянні з 2019 – 2020 н.р. 423 учні 3-11 класів - 58.2% учнів. 

Найкращі показники моніторингу якості навчання серед учнів 4-х класів представлені в таблиці 
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 № 3, а серед учнів 5-11-х класів надано в таблиці №4 

Таблиця № 3 

 

 

Таблиця № 4 

 

 

 

За результатами моніторингу найвищі показники якості навчальних досягнень серед учнів 

паралелей 4-х класів – 70%, 5-х класів – 68%; 6-х класів - 54%, 11-х класів – 54%; 10-х класів – 

48%; 9-х класів - 43%.  Відзначається зниження рівня якості навчання на паралелях 8-х класів – 

40% , а найгірший результат – лише 37% на паралелі 7-х класів. 

У той же час три класи (9-В, 8-А, 7-В)  мають низькі (менше 40%) показники якості навчання, 

чотири класи (10-Б, 7-Б, 9-А, 8-Г) менше 30%, а у 6-Б середній показник якості лише 4 %. 

Повний моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 1-11 класів за 2020-2021 навчальний рік 

представлено в таблиці №5. 

Таблиця№5 

 

 

№ 

 

Класи 

Рівні навчальних досягнень:  

високий, достатній % 

ПІБ 

класного керівника 

1 4-б 82% Бечко  М.В. 

2 4-а 75% Демочко В.В. 

3 4-в 54% Черняєва С.А. 

 

№ 

 

Класи 

Рівні навчальних досягнень:  

високий, достатній  % 

ПІБ  класного керівника 

1 6-В 80% Буніна В.Я. 

2 5-Б 76% Вербова О.В. 

3 5-А 73% Лимар Н.М. 

4 6-А 72% Мартиненко Л.Ф. 

5 10-А 67% Тимошенко Н.П. 

6 9-Г 60% Лушкіна О.О. 

7 11-В 60% Тесленко Г.М. 

8 5-В 54% Дехтярук Т.В. 

9 11-А 50% Герич Р.Б. 

10 11-Б 50% Юрченко Л.В. 

11 9-Б 48% Ніконова Т.Ф. 

12 8-В 48% Репік О.А. 

13 7-А 46% Дерека І.А. 

14 8-Б 46% Чернявська Л.Г. 

15 9-В 37% Топорівська О.М. 

16 8-А 35% Борковська С.В. 

17 7-В 34% Яковчук Т.В. 

18 10-Б 29% Гур’єва Т.Я. 

19 7-Б 28% Ніколаєнко О.В. 

20 9-А 27% Шевченко К. В. 

21 8-Г 26% Бойко М.А. 

22 6-Б 4% Свириденко О.Ф. 
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Встановлено, що 45 учнів 4-11 класів (6,9% від загальної кількості) - мають оцінки початкового 

рівня з одного-двох предметів (1-3 б), в порівнянні з 2019-2020 н.р. –  26 учнів ( 3,6% від загальної 

кількості учнів 3-11класів). 

  Аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з предметів за підсумками 2020- 2021 н.р. 

свідчить про те, що найкращі показники високого та достатнього рівнів навчальних досягнень 

учнів з предметів: 

Таблиця № 6 
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Середні показники високого та достатнього рівнів навчальних   досягнень   учнів з предметів: 

Таблиця № 7 
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Не надав інформацію для аналізу рівнів навчальних досягнень учнів з історії України, всесвітньої 

історії та правознавства вчитель  Никифорук Д.І. 

 
 

Моніторинг результативності роботи вчителів – предметників за підсумками 2020-2021 н.р. 

свідчить про те, що в цілому % якості роботи більший 60% . 

 

    Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в міністерстві юстиції 

17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

від 06 серпня 2020 року № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки  від            

2020 року №     «Про проведення І (шкільного) та ІІ (районного) етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році», наказу управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації № 672 від 01.10.2020 р. та з метою 

пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, наказу управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації № 672 від 01.10.2020 р., наказу по СШ 

№ 252 № 171 від 28.09.2020 р. «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів в 2020-2021 н. р.» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді  у СШ № 252 з 03.10.2020р. по 30.10.2020 р. був проведений  І етап 

Всеукраїнських предметних олімпіад з навчальних предметів. Підсумки роботи предметних 

комісій (протоколи, звіти додаються) показали добросовісну творчу співпрацю учнів та вчителів. 

Слід відзначити чітку роботу голів методичних об’єднань при підготовці матеріалів та проведенні  

олімпіад. 

  Серед 6-11 класів в І етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з навчальних предметів взяли 

участь 20 класів (438 учні) закладу, 106 учнів стали переможцями(206 призових місць) (Додаток 

№1), найактивнішими учасниками стали 9-Б клас: 25 учнів -призерів, 10-А, 11-В, 8-Б класи – по 21 

учню-призеру, 8-В – 20 переможців, 8-А клас має по– 12 учнів-переможців; 10-Б клас- 9 

переможців, 7-А клас – 8 учнів-призерів, 6 –А,7-Б та 9-Г по 7 переможців,  11-Б клас- має 5 учнів - 

призерів, 11-А, 7-В, 8-Г, 9-В класи  – по 4 переможці, 6- В та 9-А класи мають по 3 переможці, 6-Б 

-2 призових місця.  

 

Таблиця № 8 

Переможці І етапу всеукраїнських предметних олімпіад 2020-2021 н.р. 

  ПІБ учня Предмет Клас  мі

с

ц

е 

ПІБ учителя 

1 Малишкіна Анна Михайлівна укр.мова 7-Б І Ніколаєнко О.В. 

2 Малюга Ярослава Віталіївна укр.мова 7-А ІІ Данилюк Ю.М., 

Ніколаєнко О.В. 
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3 Жиронкіна Валерія Олександрівна укр.мова 7-В ІІ Яковчук Т.В. 

4 Спадчук Крістіна Геннадіївна укр.мова 7-А ІІ

І 

Ніколаєнко О.В. 

5 Лук`яненко Тетяна Іванівна укр.мова 7-Б ІІ

І 

Ніколаєнко О.В. 

6 Поліщук Софія Олександрівна укр.мова 7-В ІІ

І 

Лимар Н.М., Яковчук 

Т.В. 

7 Лугінченко Богдан Андрійович укр.мова 8-А І Борковська С.В. 

8 Здольник Єлизавета Олександрівна укр.мова 8-Б І Яковчук Т.В. 

9 Арсенюк Дарина Миколаївна укр.мова 8-А ІІ Борковська С.В. 

10 Ковальчук Святослав Вікторович укр.мова 8-В ІІ Борковська С.В. 

11 Башлакова Надія Андріївна укр.мова 8-А ІІ

І 

Борковська С.В. 

12 Шевчук Світлана Геннадіївна укр.мова 8-В ІІ

І 

Борковська С.В. 

13 Даневич Вероніка Сергіївна укр.мова 8-Г ІІ

І 

Яковчук Т.В. 

14 Криволапчук Анна Олександрівна укр.мова 9-Б І Ільченко Ю.Ю., 

Борковська С.В. 

15 Євдоченко Назар Сергійович укр.мова 9-Г І Борковська С.В. 

16 Глазков Максим Тимурович укр.мова 9-Г ІІ Борковська С.В. 

17 Карнаухова Марія Георгіївна укр.мова 9-Б ІІ

І 

Ільченко Ю.Ю., 

Борковська С.В. 

18 Довгуша Марія Вадимівна укр.мова 10-А І Ніколаєнко О.В. 

19 Амосов Глєб Костянтинович укр.мова 10-А ІІ Ніколаєнко О.В. 

20 Кавешнікова Олена Павлівна укр.мова 10-А ІІ Ніколаєнко О.В. 

21 Бачинська Аліна Федорівна укр.мова 10-А ІІ

І 

Ніколаєнко О.В. 

22 Пізнюк Ярина Ігорівна укр.мова 11-Б І Борковська С.В., 

Ніколаєнко О.В. 

23 Максимова Наталія Олександрівна укр.мова 11-В І Мартиненко Л.Ф. 

24 Кручан Єва Олександрівна укр.мова 11-В ІІ Мартиненко Л.Ф. 

25 Гуцуляк Данило Дмитрович укр.мова 11-В ІІ Борковська С.В., 

Ніколаєнко О.В. 

26 Дмитренко Артем В’ячеславович укр.мова 11-В ІІ

І 

Мартиненко Л.Ф. 

27 Волкова Ольга Андріївна англ.мова 8-В І Репік О.А. 

28 Лугінченко Богдан Андрійович англ.мова 8-А ІІ Репік О.А. 

29 Гурковський Мирослав Дмитрович англ.мова 8-А ІІ

І 

Репік О.А. 

30 Карпусь Марк Юрійович англ.мова 8Б ІІ

І 

 Ступак Н.О. 

31 Криволапчук Анна Олександрівна англ.мова 9-Б І Герич Р.Б. 

32 Карнаухова Марія Георгіївна англ.мова 9-Б ІІ Герич Р.Б. 

33 Мисник Ярослав Володимирович англ.мова 9-А ІІ Алмазова І.В. 
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І 

34 Кот Альона Олегівна англ.мова 9-Г ІІ

І 

Кручко Л.А. 

35 Cорока Дар'я Олегівна англ.мова 10-Б І Гур'єва  Т.Я. 

36 Колешня Вероніка Сергіївна англ.мова 10-Б І Гур'єва  Т.Я. 

37 Семенюк Софія Михайлівна англ.мова 10-А ІІ Ус Н.І. 

38 Довгуша Марія Вадимівна англ.мова 10-А ІІ Ус Н.І. 

39 Бачинська Аліна Федорівна англ.мова 10-А ІІ

І 

Ус Н.І. 

40 Руда Дарія Андріївна англ.мова 10-Б ІІ

І 

Алмазова І.В. 

41 Колос Єлизавета Олександрівна англ.мова 10-Б ІІ

І 

Алмазова І.В. 

42 Блазненкова Олена Олексіївна англ.мова 10-Б ІІ

І 

Гур'єва  Т.Я. 

43 Кавешнікова Олена Павлівна англ.мова 10-А ІІ

І 

Ус Н.І. 

44 Дмитренко Артем В’ячеславович англ.мова 11-В І Ступак Н.О. 

45 Васильєва Катерина Павлівна англ.мова 11-А І Герич Р.Б. 

46 Муксімова Єлизавета Олександрівна англ.мова 11-Б ІІ Алмазова І.В. 

47 Лугінченко Богдан Андрійович польська мова 8а І Буніна В.Я. 

48 Мяснікова Дар’я Андріївна польська мова 8в І Бойко М.А. 

49 Карпусь Марк Юрійович польська мова 8б І Буніна В.Я. 

50 Дяденко Каріна Віталівна польська мова 8б ІІ Буніна В.Я. 

51 Здольник Єлизавета Олександрівна польська мова 8б ІІ Бойко М.А. 

52 Садикін Андрій Олегович польська мова 8в ІІ Бойко М.А. 

53 Чумак Вікторія Петрівна польська мова 8а ІІ Буніна В.Я. 

54 Демченко Софія Сергіївна польська мова 8б ІІ

І 

Буніна В.Я. 

55 Гладич Вікторія Володимирівна польська мова 8б ІІ

І 

Буніна В.Я. 

56 Яковенко Алена Вячеславівна зарубіжна 

літерат 

7-Б 3 Шевченко К.В. 

57 Сасамото Марія Юкіівна зарубіжна 

літерат 

7 В 3 Шевченко К.В. 

58 Поліщук Софія Олександрівна зарубіжна 

літерат 

7-В 3 Шевченко К.В. 

59 Малюга Ярослава Віталіівна зарубіжна 

літерат 

7 А 1 Шевченко К.В. 

60 Шаповал Артем Віталійович зарубіжна 

літерат 

7-В 3 Шевченко К.В. 

61 Жиронкіна Валерія Олександрівна зарубіжна 

літерат 

7- В 2 Шевченко К.В. 

62 Шевчук Світлана  Генадіівна зарубіжна 

літерат 

8 -В 2 Чернявська Л.Г. 
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63 Байда Анастасія Сергіївна зарубіжна 

літерат 

8- Б 3 Чернявська Л.Г. 

64 Пісецька Надія Вячеславівна зарубіжна 

літерат 

8- Б 1 Чернявська Л.Г. 

65 Здольник Елизавета Олександрівна зарубіжна 

літерат 

8- Б 1 Чернявська Л.Г. 

66 Хало Артем Сергійович зарубіжна 

літерат 

8- Б  2 Чернявська Л.Г. 

67 Дяденко Каріна Віталіівна зарубіжна 

літерат 

8- Б 2 Чернявська Л.Г. 

68 Карпусь Марк Юрійович зарубіжна 

літерат 

8- Б 2 Чернявська Л.Г. 

69 Карнаухова Марія Георгіївна зарубіжна 

літерат 

9-Б 1 Чернявська Л.Г. 

70 Паливода Марія Юріївна зарубіжна 

літерат 

9-Г 3 Чернявська Л.Г. 

71 Рибальченко Каріна Юріівна зарубіжна 

літерат 

9 -Г 3 Чернявська Л.Г. 

72 Іванчишин Андрій Олександрович зарубіжна 

літерат 

9- Б  2 Чернявська Л.Г. 

73 Антоненко Софія Валеріівна зарубіжна 

літерат 

10- Б 3 Чернявська Л.Г. 

74 Гула Елизавета Олексіівна зарубіжна 

літерат 

10- Б 3 Чернявська Л.Г. 

75 Корпач Дар»я Сергіівна зарубіжна 

літерат 

10- А 1 Чернявська Л.Г. 

76 Солоненко Каріна Артурівна зарубіжна 

літерат 

10- А 2 Чернявська Л.Г. 

77 Приходько Тарас  Олексійович зарубіжна 

літерат 

11-А 3 Шевченко К. В. 

78 Колісник Каміла Анатоліівна зарубіжна 

літерат 

11-В 3 Чернявська Л.Г. 

79 Кульченко Катерина Вікторівна зарубіжна 

літерат 

11- В 3 Чернявська Л.Г. 

80 Ефименко Дар’я Володимирівна зарубіжна 

літерат 

11 -В 2 Чернявська Л.Г. 

81 Дмитренко Артем В’ячеславович зарубіжна 

літерат 

11 -В 1 Чернявська Л.Г. 

82 Кирилюк Влада Андріївна математика 6-А І Рузіна Н.О. 

83 Дорофєєва Варвара Романівна математика 6-А І Рузіна Н.О. 

84 Долматова Анастасія Сергіївна математика 6-В ІІ Юрченко Л.В. 

85 Пасічний Олександр математика 6-А ІІ Рузіна Н.О. 

86 Комишна Юлія Романівна математика 6-А ІІ

І 

Рузіна Н.О. 

87 Шкуренко Іван Ігорович математика 6-А ІІ

І 

Рузіна Н.О. 

88 Яковенко Альона Владиславівна математика 7-Б ІІ Юрченко Л.В. 
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89 Зобрадовського Георгій Романович математика 7-Б ІІ

І 

Юрченко Л.В. 

90 Вересюк Тетяна Іллівна математика 7-Б ІІ

І 

Юрченко Л.В. 

91 Садикін Андрій Олегович математика 8-В ІІ

І 

Дерека І.А. 

92 Іванчишин Андрій Олександрович математика 9-Б ІІ Вербова О.В. 

93 Шевчук Аліна Олександрівна математика 10-А ІІ Юрченко Л.В. 

94 Дворник Артем В’ячеславоич математика 11-В І Рузіна Н.О. 

95 Гуцуляк Данило Дмитрович математика 11-Б ІІ

І 

Юрченко Л.В 

96 Здольник Єлизавета Олександрівна інформац. 

технології 

8-Б І Левчук А.В 

97 Шевчук Світлана Геннадіївна інформац. 

технології 

8-В ІІ Левчук А.В 

98 Ющенко Софія Андріївна інформац. 

технології 

9-Б І Левчук А.В 

99 Семенюк Михайло Ігорович інформац. 

технології 

9-Б ІІ Левчук А.В 

100 Кавешнікова Олена Павлівна інформац. 

технології 

10-А ІІ Кундельська Л.В. 

101 Шевчук Аліна Олександрівна інформац. 

технології 

10-А І Кундельська Л.В. 

102 Науменко Катерина Сергіївна інформац. 

технології 

10-А ІІ Кундельська Л.В. 

103 Ліновицька Анастасія Іванівна інформац. 

технології 

10-Б ІІ

І 

Кундельська Л.В. 

104 Руда Дар’я Андріївна інформац. 

технології 

10-Б ІІ

І 

Левчук А.В. 

105 Васильєва Катерина Павлівна інформац. 

технології 

11-А ІІ

І 

Кундельська Л.В. 

106 Гуцуляк Данило Дмитрович інформац. 

технології 

11-Б І Кундельська Л.В 

107 Кравченко Катерина Дмитрівна інформац. 

технології 

11-В ІІ Кундельська Л.В 

108 Кафтан Дарина Олексіївна інформац. 

технології 

11-В ІІ

І 

Кундельська Л.В 

109 Хало Артем Сергійович комп.графіка 8-Б І Левчук А.В 

110 Городецький Іван Олегович комп.графіка 8-В ІІ Фоменко Т.І. 

111 Пархоменко Анастасія Сергіївна комп.графіка 9-Г ІІ Сікорінський О.Б 

112 Шкляр Артем Юрійович комп.графіка 9-А І Левчук А.В 

113 Кавешнікова Олена Павлівна комп.графіка 10-А ІІ

І 

Кундельська Л.В 

114 Оленич Яна Сергіївна комп.графіка 10-А ІІ Кундельська Л.В 

115 Довгуша Марія Вадимівна комп.графіка 10-А І КундельськаЛ.В. 

116 Кафтан Дарина Олексіївна комп.графіка 11-В І Кундельська Л.В 

117 Приходько Тарас Олексійович комп.графіка 11-А ІІ Кундельська Л.В. 
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118 Кирилюк Влада Андріївна історія 6-А І Лушкіна О.О. 

119 Дорофєєва Варвара Романівна історія 6-А ІІ Лушкіна О.О. 

120 Дубіцька Олеся Володимирівна історія 6-Б ІІ

І 

Лушкіна О.О. 

121 Крижанівська Дарина Сергіївна історія 6-Б ІІ

І 

Лушкіна О.О. 

122 Малюга Ярослава Віталіївна історія 7-А І Тимошенко Н.П. 

123 СподинюкВ’ячеслав Анатолійович історія 7-А ІІ Тимошенко Н.П. 

124 Іванов Максим Олександрович історія 7-А ІІ

І 

Тимошенко Н.П. 

125 Лугінченко Богдан Андрійович історія 8-А І Тимошенко Н.П. 

126 Даневич Вероніка Сергіївна історія 8-Г І Тимошенко Н.П. 

127 Шевчук Світлана Геннадіївна історія 8-В ІІ Тимошенко Н.П. 

128 Махловець Олександра Андріївна історія 8-Г ІІ

І 

Тимошенко Н.П. 

129 Семенюк Михайло Ігорович історія 9-Б І Лушкіна О.О. 

130 Криволапчук Анна Олександрівна історія 9-Б І Лушкіна О.О. 

131 Ющенко Софія Андріївна історія 9-Б ІІ Лушкіна О.О. 

132 Швець Володимир Олегович історія 9-В ІІ

І 

Лушкіна О.О. 

133 Садикін Олександр Олегович історія 10-А І Тимошенко Н.П. 

134 Кавешнікова Олена Павлівна історія 10-А ІІ Тимошенко Н.П. 

135 Корпач Дарія Сергіївна історія 10-А ІІ Тимошенко Н.П. 

136 Бачинська Аліна Федорівна історія 10-А ІІ

І 

Тимошенко Н.П. 

137 Максимова Наталія Олександрівна історія 11-В І Тимошенко Н.П. 

138 Рубан Поліна Олегівна історія 11-В ІІ Тимошенко Н.П. 

139 Групська Надія СЧергіївна історія 11-В ІІ

І 

Тимошенко Н.П. 

140 Єфименко Дар`я Володимирівна історія 11-В ІІ

І 

Тимошенко Н.П. 

141 Шевчук Світлана Геннадіївна біологія 8-В І Ніконова Т.Ф. 

142 Ткачук Еліна Борисівна біологія 8-В ІІ Ніконова Т.Ф. 

143 Мяснікова Дар’я Андріївна біологія 8-В ІІ

І 

Ніконова Т.Ф. 

144 Криволапчук Анна Олександрівна біологія 9-Б І Ніконова Т.Ф. 

145 Карнаухова Марія Георгіївна біологія 9-Б ІІ Ніконова Т.Ф. 

146 Ткач Єлизавета Вікторівна біологія 9-Б ІІ Ніконова Т.Ф. 

147 Лугінченко Богдан Андрійович біологія 8-А II Топорівська О. М 

148 Здольник Єлизавета Олександрівна біологія 8-Б II Топорівська О. М 

149 Дяденко Каріна Віталіївна біологія 8-Б II Топорівська О. М 

150 Ботнінська Кристина Сергіївна географія 6-В 3 Тесленко Г.М. 

151 Айкул Марк географія 6-В 2 Тесленко Г.М. 

152 Малюга Ярослава Віталіївна географія 7-А 2 Тесленко Г.М. 
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153 Ковпак Валерія Богданівна географія 7-А 2 Тесленко Г.М. 

154 Яковенко Альона Владиславівна географія 7-Б 3 Тесленко Г.М. 

155 Шевчук Світлана Геннадіївна географія 8-В 3 Тесленко Г.М. 

156 Карпусь Марк Юрійович географія 8-Б 1 Тесленко Г.М. 

157 Лугінченко Богдан Андрійович географія 8-А 3 Тесленко Г.М. 

158 Здольник Єлизавета Олександрівна географія 8-Б 3 Тесленко Г.М. 

159 Садикін Андрій  географія 8-В 2 Тесленко Г.М. 

160 Криволапчук Анна Олекандрівна географія 9-Б 1 Тесленко Г.М. 

161 Карнаухова Марія Георгіївна географія 9-Б 1 Тесленко Г.М. 

162 Арахамія Арсен географія 9-В 3 Тесленко Г.М. 

163 Семенченко Поліна Олексіївна географія 9-В 3 Тесленко Г.М. 

164 Щвець Володимир Олегович географія 9-в 2 Тесленко Г.М. 

165 Кульченко Катерина Вікторівна географія 11-В 1 Тесленко Г.М. 

166 Кравченко Катерина Дмитрівна географія 11-В 1 Тесленко Г.М. 

167 Дубина Вікторія Сергіївна географія 11-В 3 Тесленко Г.М. 

168 Муксімова Єлизавета географія 11-Б 3 Тесленко Г.М. 

169 Криволапчук Анна Олександрівна хімія 9-Б II

I 

Лахман І. І. 

170 Ющенко Софія Андріївна хімія 9-Б I Лахман І. І. 

171 Ярошенко Анна Вадимівна хімія 9-Г II Лахман І. І. 

172 Лугінченко Богдан Андрійович хімія 8-А I Лахман І. І. 

173 Чумак Вікторія Петрівна хімія 8-А II Лахман І. І. 

174 Карпусь Марк Юрійович хімія 8-Б I Лахман І. І. 

175 Старченко Андрій Олександрович хімія 8-В I Лахман І. І. 

176 Шевчук Світлана Геннадіївна хімія 8-В I Лахман І. І. 

177 Волкова Ольга Андріївна хімія 8-В II

I 

Лахман І. І. 

178 Ткачук Еліна Борисівна хімія 8-В II Лахман І. І. 

179 Мисник Ярослав Володимирович правознавство 9-А І Никифорук Д.І. 

180 Ющенко Софія Андріївна правознавство 9-Б ІІ Никифорук Д.І. 

181 Криволапчук Анна Олександрівна правознавство 9-Б ІІ Никифорук Д.І. 

182 Богуславський Андрій Вікторович правознавство 9-Б ІІ

І 

Никифорук Д.І. 

183 Іванчишин Андрій Олександрович фізика 9-Б І Свириденко О.Ф. 

184 Карнаухова Марія Ігорівна фізика 9-Б ІІ Свириденко О.Ф. 

185 Криволапчук Анна Олександрівна фізика 9-Б ІІ

І 

Свириденко О.Ф. 

186 Даневич Вероніка Сергіївна фізика 8-Г ІІ Свириденко О.Ф. 

187 Здольник Євгенія Олександрівна фізика 8-Б І Свириденко О.Ф. 

188 Шевчук Світлана Геннадіївна фізика 8-В ІІ

І 

Свириденко О.Ф. 

189 Яременко Ольга фізична 

культура 

11-В І Петровский Ю.Л. 

 Шешин В.А., 
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 Ігнатенко Н.В. 

           

 

        Таблиця № 10 

Найбільшу кількість призових місць вибороли учні: 

 

№ Клас Кіль-ть  призових місць 

1.  9-Б 25 

2.  10-А 21 

3.  11-В 21 

4.  8-Б 21 

5.  8-В 20 

6.  8-А 12 

7.  10-Б 9 

8.  7-А 8 

9.  6-А 7 

10.  7-Б 7 

11.  9-Г 7 

12.  11-Б 5 

13.  11-А 4 

14.  7-В 4 

15.  8-Г 4 

16.  9-В 4 

17.  6-В 3 

18.  9-А 3 

19.  6-Б 2 

 

 Таблиця № 10 

 ПІБ учня Кількість Клас 

1.  Криволапчук Анна Олекандрівна 8 10- А 

2.  Шевчук Світлана  Генадіівна 8 9-Б 

3.  Здольник Елизавета Олександрівна 7 8 -В 

4.  Лугінченко Богдан Андрійович 7 8- Б 

5.  Карнаухова Марія Георгіївна 6 8А 

6.  Кавешнікова Олена Павлівна 5 9-Б 

7.  Карпусь Марк Юрійович 5 10-А 

8.  Малюга Ярослава Віталіівна 4 8- Б 

9.  Ющенко Софія Андріївна 4 7 А 

10.  Бачинська Аліна Федорівна 3 9-Б 

11.  Гуцуляк Данило Дмитрович 3 10-А 

12.  Даневич Вероніка Сергіївна 3 11-Б 

13.  Дмитренко Артем В’ячеславович 3 8-Г 

14.  Довгуша Марія Вадимівна 3 11-В 

15.  Дяденко Каріна Віталівна 3 10-А 

16.  Іванчишин Андрій Олександрович 3 8Б 

17.  Садикін Андрій  3 9- Б 

18.  Яковенко Алена Вячеславівна 3 8-В 
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19.  Васильєва Катерина Павлівна 2 7-Б 

20.  Волкова Ольга Андріївна 2 11-А 

21.  Дорофєєва Варвара Романівна 2 8-В 

22.  Ефименко Дар»я Володимирівна 2 6-А 

23.  Жиронкіна Валерія Олександрівна 2 11 -В 

24.  Кафтан Дарина Олексіївна 2 7- В 

25.  Кирилюк Влада Андріївна 2 11-В 

26.  Кравченко Катерина Дмитрівна 2 6-А 

27.  Кульченко Катерина Вікторівна 2 11-В 

28.  Максимова Наталія Олександрівна 2 11- В 

29.  Мисник Ярослав Володимирович 2 11-В 

30.  Муксімова Єлизавета 2 9-А 

31.  Мяснікова Дар’я Андріївна 2 11-Б 

32.  Поліщук Софія Олександрівна 2 8В 

33.  Приходько Тарас  Олексійович 2 7-В 

34.  Руда Дар’я Андріївна 2 11-А 

35.  Семенюк Михайло Ігорович 2 10-Б 

36.  Ткачук Еліна Борисівна 2 9-Б 

37.  Хало Артем Сергійович 2 8-В 

38.  Чумак Вікторія Петрівна 2 8- Б 

39.  Шевчук Аліна Олександрівна 2 8А 

40.  Cорока Дар'я Олегівна 1 10-А 

41.  Айкул Марк 1 10-Б 

42.  Амосов Глєб Костянтинович 1 6-В 

43.  Антоненко Софія Валеріівна 1 10-А 

44.  Арахамія Арсен 1 10- Б 

45.  Арсенюк Дарина Миколаївна 1 9-В 

46.  Байда Анастасія Сергіївна 1 8-А 

47.  Башлакова Надія Андріївна 1 8- Б 

48.  Блазненкова Олена Олексіївна 1 8-А 

49.  Богуславський Андрій Вікторович 1 10-Б 

50.  Ботнінська Кристина Сергіївна 1 9-Б 

51.  Васильєва Катерина Павлівна 1 6-В 

52.  Вересюк Тетяна Іллівна 1 11-А 

53.  Гладич Вікторія Володимирівна 1 7-Б 

54.  Глазков Максим Тимурович 1 8Б 

55.  Городецький Іван Олегович 1 9-Г 

56.  Групська Надія СЧергіївна 1 8-В 

57.  Гула Елизавета Олексіівна 1 11-В 

58.  Гурковський Мирослав Дмитрович 1 10- Б 

59.  Дворник Артем В’ячеславоич 1 8-А 

60.  Демченко Софія Сергіївна 1 11-В 

61.  Долматова Анастасія Сергіїївна 1 8Б 

62.  Дубина Вікторія Сергіївна 1 6-В 

63.  Дубіцька Олеся Володимирівна 1 11-В 
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64.  Євдоченко Назар Сергійович 1 6-Б 

65.  Зобрадовського Георгій Романович 1 9-Г 

66.  Іванов Максим Олександрович 1 7-Б 

67.  Ковальчук Святослав Вікторович 1 7-А 

68.  Ковпак Валерія Богданівна 1 8-В 

69.  Колешня Вероніка Сергіївна 1 7-А 

70.  Колісник Каміла Анатоліівна 1 10-Б 

71.  Колос Єлизавета Олександрівна 1 11-В 

72.  Комишна Юлія Романівна 1 10-Б 

73.  Корпач Дарія Сергіївна 1 6-А 

74.  Кот Альона Олегівна 1 10-А 

75.  Крижанівська Дарина Сергіївна 1 9-Г 

76.  Кручан Єва Олександрівна 1 6-Б 

77.  Ліновицька Анастасія Іванівна 1 11-В 

78.  Лук`яненко Тетяна Іванівна 1 10-Б 

79.  Малишкіна Анна Михайлівна 1 7-Б 

80.  Махловець Олександра Андріївна 1 7-Б 

81.  Науменко Катерина Сергіївна 1 8-Г 

82.  Оленич Яна Сергіївна 1 10-А 

83.  Паливода Марія Юріївна 1 10-А 

84.  Пархоменко Анастасія Сергіївна 1 9-Г 

85.  Пасічний Олександр 1 9-Г 

86.  Пізнюк Ярина Ігорівна 1 6-А 

87.  Пісецька Надія Вячеславівна 1 11-Б 

88.  Рибальченко Каріна Юріівна 1 8- Б 

89.  Рубан Поліна Олегівна 1 9 -Г 

90.  Садикін Олександр Олегович 1 11-В 

91.  Сасамото Марія Юкіівна 1 10-А 

92.  Семенченко Поліна Олексіївна 1 7 В 

93.  Семенюк Софія Михайлівна 1 9-В 

94.  Солоненко Каріна Артурівна 1 10-А 

95.  Спадчук Крістіна Геннадіївна 1 10- А 

96.  Сподинюк В’ячеслав Анатолійович 1 7-А 

97.  Старченко Андрій Олександрович 1 7-А 

98.  Ткач Єлизавета Вікторівна 1 8-В 

99.  Шаповал Артем Віталійович 1 9-Б 

100.  Швець Володимир Олегович 1 7-В 

101.  Шкляр Артем Юрійович 1 9-В 

102.  Шкуренко Іван Ігорович 1 9-А 

103.  Щвець Володимир Олегович 1 6-А 

104.  Яременко Ольга 1 9-В 

105.  Ярошенко Анна Вадимівна 1 11-В 

106.  Криволапчук Анна Олекандрівна 8 9-Г 

 

 

Всього призерами І етапу стали 106 учнів -189 призових місць. 
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Результативність роботи МО було визначено за результатами атестації, участі учнів у предметних 

олімпіадах, МАН, з виступів педагогів на засіданнях педагогічних рад,  семінарах тощо. 

          У цілому можна зазначити, що в 2020-2021 н.р. педагогічний колектив свою діяльність 

спрямував на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для 

навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.  

ІІІ. Кадровий потенціал закладу освіти: 

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом 2020-2021 н.р. становить 100%. 

Якісний склад педагогічних кадрів :  

Станом на 06.06.2021р. у СШ № 252 всіх педпрацівників – 74 (табл. 11) 

Таблиця №11 

  ОСНОВНИЙ СУМІСНИК 

Вчителів 62 61 1 

Вихователь ГПД 7 7  

Педагог-організатор 1 1  

Психолог 1 1  

Соціальний педагог 1 1  

Керівник гуртка 4 2 2 

бібліотекар 1 1  

разом 77 74 3 

 

 Із них: 1 учитель - сумісник( Голючек Н.Г.) 

 2 педпрацівників знаходяться у відпустці по догляду за дітьми до досягнення ними 

3-х років (Спасіченко Ю.О., педагог-організатор; Ласкаржевська О.В., соціальний 

педагог). 

Мають педагогічну освіту: 62 вчителів - 100%. З них:  

 ♦ повну вищу освіту -  68 вчитель- 98,5%; 

♦ с/с- 1 вчитель – 1,5%, 

Кваліфікаційні категорії: 

♦ вчитель вищої категорії – 44 вчителів; 57,1% 

вчитель І категорії -6 вчителів;  7.8 % 

♦ вчитель ІІ категорії - 14 вчителів;   18,2% 

♦ спеціаліст - 13 вчителів. 16,9% 

Педагогічні звання:  

♦ відмінники освіти України – 4 вчителів: 

( Бабич Л.І., Лисюк А.В., Тесленко Г.М., Ніконова Т.Ф.) – 5,5% 

♦ вчителі-методисти:  18 вчителів – 23,4%  
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♦ старші вчителі:         18 вчителів – 23,4%. 

 

Якісний склад педпрацівників: (табл. 12) 

Таблиця № 12 
№

п/

п 

 

МК 

вчителів 

Кі

ль

-

кіс

ть 

 

Освіта 

 

Категорія 

«
В

ід
м

ін
н

и
к

 

о
св

іт
и

»
 

 

«
В

ч
и

т
е
л

ь
-

м
ет

о
д

и
с
т
»

 

«
С

т
а

р
ш

и
й

 

в
ч

и
т
ел

ь
»
 

П
ен

сі
о

н
е
р

ів
 

в б с вищ

а 

І ІІ сп 

1.  Українська мова 

/література 

9 9 - - 8  - 1 - 2 4 1 

2.  Зарубіжної літ. 2 2 - - 1 1 - - - - 1 - 

3.  Англійська мова 7 7 - - 5 1 1 - - 3 - 1 

4.  Російська/ 

Польська мова 

2 2 - - 2 - -  - - - - 

5.  Математика 5 5 - - 2  3 -   2 1 

6.  Фізика 2 2 - - 2 - - -  1 1 1 

7.  Інформатика 3 3 - - 1 1 1 - - - 1 - 

8.  Історії 3 3 - - 1 - - 2 - - 1 - 

9.  Біології  2 2 - - 1 - 1 - 1 1  1 

10.  Хімія 2 2   1 1 - - - 1  - 

11.  Географія 1 1 - - 1 - - - 1 1 - 1 

12.  Труд. навчання/ 

обр. мистецтво 

4 4 - - 3 - 1 - 1 2 1 2 

13.  Музичне мистецтво  1 1 - - 1 - - -   1  

14.  Фізична культура 4 4 - - 2 1 - 1 - - 1 2 

15.  Захист Вітчизни 1 1 - - 1 - - - - - - - 

16.  ПШ /вчителі 14 13 - 1 10 1 2 1 1 6 5 - 

17.  ПШ / вих.гпд 7 7 - -  - 4 3 - - - - 

 РАЗОМ: 69 68 - 1 42 6 13 8 4 17 18 10 

              

18.  Керівники гуртків 4 3 - 1 1 - - 3 - 1 - - 

19.  Соціальний педагог 1 - 1 - - - - 1 - - - - 

20.  Психолог 1 1 - - 1  - - - - - - 

21.  Пед. орг. 1 1 - - - - - 1 - - - - 

22.  Бібліотекар 1 - - 1  - 1 - - - - 1 

 РАЗОМ: 8 5 1 2 2  1 5 - 1 - 1 

№

п/

 

МО 

Кі
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Освіта 

 

Категорія 

«
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н
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к
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»
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ч

и
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ь
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о
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и
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т

»
 

«
С
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а
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ь
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с
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ів
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п вчителів -

кіс

ть 

 

в б сс ви

ща 

І ІІ сп 

 По школі: 77 73 1 3 44 6 14 13 4 18 18 11 

 Декретна відпрустка 4 3 1 -   1 1     

 

Віковий склад педпрацівників: 

До 30-ти років: 12 вчителів (15.6%); 

Від 30-до 40 років: 12 вчителів(15.6%); 

Від 40 до 55 років: 34 вчителі (44.1%); 

Старше 55 ти років: 19 вчителів (24,7%) 

♦ Пенсіонерів:  11 вчителів – 14,3%. 

В закладі  організовано роботу з молодими спеціалістами (табл. 13) 

Таблиця №13 

 

№ ПІБ вчителя Предмет Педстаж ПІБ  

наставника   

І. Молоді спеціалісти 

2. Данилюк Юлія 

Михайлівна 

Вчитель української мови 

та літератури 

2р. Лимар Н.М. 

4. Топорівська Оксана 

Миколаївна 

Вчитель біології 2 р. Ніконова Т.Ф. 

ІІ. Молоді вчителі (педстаж до 5 років) 

5. Азаріна Є.І. вихователь ГПД 1р. Іщук Т.В. 

6. Вальчук О.В. Соціальний педагог 2р. Хелемська Н.Б. 

ІV. Контрольно - аналітична робота з кадрами 

Атестація педагогів закладу освіти здійснювалась у 2020-2021 н.р. згідно з перспективним планом. 

За підсумками атестації 2020-2021 н.р. рішенням шкільної та районної атестаційних комісій: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» : 

 вчителю англійської мови Алмазовій Ірині Валеріївні; 

 вихователю ГПД Квасніцькій Юлії Володимирівні; 

 вчителю біології  Топорівській Оксані Миколаївні; 

    2. Присвоїєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» : 

 вчителю англійської мови Репік Олені Анатоліївні;        

 вчителю хімії Лахман Ірині Ігорівні;  

 вихователю ГПД Бондаренко Тетяні Яківні; 

 вчителю зарубіжної літератури Шевченко  Катерині Вікторівні; 

  

3. Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  

«12 тарифний розряд» : 
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 керівнику гуртка Тріфоновій Лесі Іванівні;  

 

4. Підтверджено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному званню «учитель - методист»:  

 вчителю англійської мови Ус Наталії Іванівниі; 

 вчителю української мови та літератури Гур’євій Тетяні Яківні; 

 вчителю української мови та літератури Ніколаєнко Олені Вікторівні; 

 вчителю географії Тесленко Галині Михайлівні; 

 вчителю біології Ніконовой Тетяні Федорівні; 

 вчителю трудового навчання Волянській Людмилі Вікторівні; 

 вчителю початкових класів Іщук  Тетяні Володимирівні; 

5. Підтверджено відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному званню «старший учитель»:  

 вчителю української мови та літератури  Яковчук Тетяні  Василівні ; 

         

6. Підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»:  

 вчителю англійської мови Геричу Ростиславу Богдановичу;  

        

 вихователю групи продовженого дня Іщук  Тетяні Володимирівні; 

7.  Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший 

учитель»:  

 вчителю початкових класів Полобюк Євгенії Володимирівні; 

         

19 вчителів, які атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи для колег школи і 

району.  

     Вчителі провели відкриті уроки і показали високий рівень володіння прийомами та методами  

використання інноваційних технологій у процесі навчання та розказали про свою роботу на 

педагогічних радах. 

     Продовжено співпрацю з КМПУ ім. Б.Грінченка та Педагогічним університетом ім. 

М.Драгоманова.  Вчителі школи ділилися досвідом зі студентами, які проходили практику на базі 

нашої школи. ( Дисципліни: українська мова та література, англійська мова). 

V. Науково-методична робота. 

Науково–методична робота у закладі являє собою цілісну систему взаємопов’язаних дій і 

заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності вчителів, розвиток їх 

ініціативності і творчості; на підвищення результативності освітнього процесу, досягнення 

високих результатів у навчанні, вихованні, розвитку дітей. 

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної діяльності педагогів 

спрямована на відродження і розвиток національної освіти, збагачення вчителів надбаннями 

української етнопедагогіки, науки, культури в усіх аспектах, дає можливість виділити традиційно 

притаманні їй основні функції: 

◘ діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимоги до 

професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів; 

◘ відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті 

освіти; 

◘ коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково - методичної інформації з урахуванням 

нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя.  



ЗВІТ СШ252 2020/21 
 

 

21 

          Методична робота в школі у 2020 – 2021 н. р. здійснювалась за такими напрямами: 

● глибоке вивчення і практична реалізація програм і положень навчальних планів, підручників, 

посібників, розуміння їхніх дидактичних засад і особливостей; 

● вивчення, аналіз, апробація досягнень психолого-педагогічної науки в галузі нових технологій, 

форм і методів навчання;  

● керівництво роботою методичних об’єднань і різноманітних форм методичної роботи; 

● вивчення особистості і професійних умінь учителя;  

● різнобічний розвиток здобувачів освіти, реалізація їхніх творчих запитів; 

● продовження експериментальної роботи «Впровадження мультипрофільного навчання в умовах 

середньої   школи» в 10-11-х класах ;  

● розвиток матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

● забезпечення умов для психофізичного здоров’я учнів та вчителів;  

● розробка навчально-методичних і дидактичних матеріалів; 

● організація діагностики можливостей учнів; 

● робота з молодими спеціалістами. 

   Протягом 20120-2021н.р.було організовано роботу 10 методичних об’єднань вчителів, 

затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали МО (табл. 14) 

Таблиця № 14 

№ 

п/п 

Методичні об’єднання Голова МО 

1. МО вчителів української мови та літератури, 

світової літератури,   

Яковчук Тетяна Василівна, вчитель 

української мови та літератури 

2. МО вчителів математики, інформатики,  фізики Вербова Олена Володимирівна, вчитель 

математики 

3. МО вчителів іноземних мов Гур’єва Тетяна Яківна, вчитель 

англійської мови   

4. МО  вчителів біології, хімії, географії,  МСП,  

основи здоров’я, природознавства  

Ніконова Тетяна Федорівна, вчитель 

біології 

5. МО  вчителів історії, правознавства, етики, Мій 

Київ 

Тимошенко Надія Петрівна, вчитель 

історії та правознавства 

6. МО вчителів трудового навчання, 

образотворчого мистецтва , музики. 

Дехтярук Тетяна Василівна, вчитель  

образотворчого мистецтва 

7. МО вчителів фізичної культури, основ захисту 

Вітчизни. 

Петровський Юрій Леонідович, вчитель 

фізичної культури 

8. МО  вчителів початкової школи Іщук Тетяна Володимирівна, вчитель 

початкових класів 

9. МО вихователів ГПД Бондарчук Людмила Володимирівна, 

вихователь ГПД 

10. МО  вчителів класних керівників  5-11 класів Тесленко Галина Михайлівна, вчитель 
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історії 

 

       Робота МО була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності 

вчителя, удосконалення методики проведення уроку; діяльність  було сплановано на основі 

річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. На  запланованих  

засіданнях  МО обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання: 

♦ ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів.  

♦ підготовка і організація проведення олімпіад з базових дисциплін, предметних тижнів; 

♦ участі учнів школи в проведенні І (шкільного) та І (районного), ІІ ( міського)  етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  МАН України, 

конкурсу МАН та їх наслідки;  

      ♦ підготовка та затвердження завдань для державної підсумкової атестації;  

      ♦ Методи стимулювання учнів з метою запобігання відставанню та низькій успішності. 

      ♦ Система роботи з формування позитивного ставлення до навчання у школярів з 

низьким рівнем навчальних досягнень. 

    ♦ Проведення відкритих уроків  вчителями, що атестуються в 2020-2021н.р.   

Традиційним стало проведення методичних оперативних нарад. Індивідуальні форми методичної 

роботи з педагогами школи включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять і 

позакласних заходів, самоосвіту педагогів. Особлива увага в школі приділялася інноваціям, що 

спрямовані на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-

інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального 

виховання учнів.  Протягом навчального року продовжувала удосконалюватися методика 

проведення уроку, конкретизувався зміст та його методичне забезпечення, зростав інтерес до 

творчої роботи. Центром методичної роботи, координатором ідей стала педрада. Тематика педрад, 

дискусійні центри створювали атмосферу для обміну думками, ідеями, сприяли залученню 

вчителів до проблемно–наукових повідомлень, доповідей з питань новітніх досягнень сучасної 

педагогіки, особлива увага була приділена тим формам методичної роботи, які формують творчого 

вчителя. 

     Реалізація поставлених методичних завдань забезпечувалась системним підходом до науково-

методичної роботи. Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради 

школи, на яких були розглянуті найактуальніші педагогічні питання.(табл. 15) 

Таблиця № 15 

                                                Тематика педагогічних рад         

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Період 

проведення 

ПІБ 

відповідального 

1 Підсумки методичної роботи 

 за 2019-2020 н.р., планування на 2020-2021 

н.р. 

 

2020р.      

серпень 

заступник  

з НВР Ус Н.І. 

2  Про курсову перепідготовку вчителів та 

атестацію вчителів у 2020-2021н.р. 

 

2020р.         

жовтень 

заступник  

з НВР Ус Н.І. 
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3 

Роль творчої лабораторії вчителя в підвищенні 

ефективності уроку з питання організації  

роботи над                                                                                                                                  

науково-методичною проблемою  

 

2020р.  

листопад 

Голови МО 

 

4 

 

 

 

 

 

1. Про хід виконання планів спільної роботи 

наставників і молодих вчителів. Аналіз 

відвіданих  уроків вчителями - наставниками у 

молодих  вчителів  

 

 

2020р.      

грудень 

(інформація 

педагогів 

наставників) 

заступник з НВР 

Ус Н.І.                                                                                                   
1.Особливості проведення ЗНО в 2020-2021н.р. 

3. Про впровадження НУШ Іщук Т.В. 

4. Система роботи вчителів над виробленням 

умінь самостійної творчості на уроках і в 

позаурочний час (організація роботи над 

науково-методичного проблемою) 

 

Голови МО 

 

5. 1.Про проходження експерименту 

«Впровадження мультипрофільного навчання в 

умовах середньої школи» 

січень 2021р. заступник з НВР 

Ус Н.І.                                                                                                   

 

 

6 

1. Творчий звіт вчителів, що атестуються в 

2020-2021н.р. 

березень  2021р. 

 

 

лютий 2021р. 

Голови МО 

2. Творча ініціатива класного керівника в 

оновленні форм  та методів виховної роботи  

 

заступник з ВР 

Кривицька М.Т. 

 

3.Аналіз роботи зі здобувачами освіти. 

Підсумки участі учнів у районних олімпіадах,  

конкурсах учнівських творчих робіт МАН ( ІІ 

етап).  

Інформація 

Ус Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

1. Аналіз результативності роботи Школи 

молодого вчителя, наставників з молодими 

вчителями (узагальнення методичних знахідок 

молодих вчителів, висновки та рекомендації). 

Творчий звіт молодих вчителів та педагогів-

наставників. 

 

 

  2021р.                

квітень 

 

Рузіна Н.О., 

 керівник  

«Школи 

молодого 

вчителя» 

2. Про хід підготовки до проведення ДПА 

учнів 9-х класів 

інформація  

Ус Н.І. 

3. Звіт завідуючих навчальним кабінетами, які 

оплачуються відповідно до  тарифікації 

Зав. каб. 

 

Творчий колектив методичної ради використовує в освітньому процесі сучасні організаційні 

методи проведення уроку та позаурочної діяльності, сприяє пошуку нових інноваційних форм, 

навчальних програм, проводить дослідницьку діяльність, активізує творчість членів педагогічного 

колективу. Члени методичної ради підключилися до проведення науково – методичних семінарів, 
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до підготовки й проведення предметних тижнів у школі, розробляють і підсумовують результати  

моніторингу навчального процесу за поточний  рік та  порівняльний аналіз з попереднім роком, 

порівняльний аналіз результативності методичної роботи за минулий та поточний  навчальні  

роки. Методична рада школи значну увагу приділяє організації корекційної роботи з учителями, 

які відчувають труднощі в організації освітнього процесу, в роботі з обдарованими учнями, 

батьками.  

Методичні об’єднання працюють згідно своїх планів, погоджених на засіданнях 

методичних об’єднань, затверджених директором закладу. В папках всіх методичних об’єднань 

школи, крім плану роботи, є методична картка на кожного члена методичного об’єднання, заходи 

з підвищення фахової майстерності педагогів, план роботи з обдарованими дітьми, діагностичні 

карти результатів роботи з обдарованими дітьми, плани предметних тижнів, впровадження 

передового педагогічного досвіду. 

Результатами методичної діяльності школи є  зростання педагогічної майстерності вчителів 

школи;  зростання кількості вчителів вищої кваліфікаційної категорії, першої та другої 

кваліфікаційної категорії.   

Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися в поточному 

навчальному році. Під час атестації було проведене експертне оцінювання якості роботи з різних 

питань адміністративного контролю закладу, адміністрація школи намагалась дотримуватись норм 

управлінської етики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування 

констатуючої атестаційної оцінки. Звіти вчителів про роботу над дидактичною проблемою 

заслуховувались на засіданнях педагогічних рад.  

   Таким чином, методична робота, проведена в спеціалізованій школі № 252 у 2020-2021н.р.була 

спрямована на підготовку педагогів як грамотних, творчих учасників освітнього процесу, 

озброєних ефективними методичними прийомами, готових здійснювати якісну освітню діяльність 

в напрямку особистісно зорієнтованого навчання і формування соціально-активної особистості 

учня. 

Для реалізації вказаної мети було передбачено наступні завдання: 

 Продовжувати ретельно формувати роботу вчителів з питань самоосвіти  

(план, графік методичної роботи), щоб усі структурні підрозділи методичної діяльності 

утворювали чітко злагоджену систему (робота в методичних об’єднаннях, проблемних 

семінарах, педагогічних читання, педагогічних радах, методичних радах, опрацювання 

літератури, засідання клубу молодого вчителя, курсова перепідготовка, творчі звіти, 

атестація вчителів). 

     У 2020-2021н.р.було продовжено  співпрацю із дошкільними закладами (дитячі садки  

№ 606, № 590, № 611).  Вчителі четвертих класів відвідали садочки, заняття в старших групах, 

батьківські збори та запросили до співпраці вихователів та методистів. Результатом цієї праці є 

майбутні три перші класи. 

 Велику увагу приділили вивченню психологічної підготовки майбутніх першокласників до 

школи. Максимальну допомогу в цьому надавала психолог Хелемська Н.Б.  Для адаптації 

майбутніх першокласників були організовані підготовчі курси, де проводились заняття з 

використанням мультимедійної дошки. Проведені батьківські збори  “ Психологічні особливості 

першокласників”. 

Вчителі школи працюють творчо і передають свій досвід вчителям району, міста та України про 

що свідчить участь у різноманітних семінарах та конференціях 

Були проведені методичні наради, тренінги, круглі столи, лекції-бесіди: 
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VІ.Експериментальна робота. 

  Одними з першочергових завдань розвитку суспільства є цифровізація економіки, у т.ч. 

освіти шляхом створення відповідних цифрових освітянських платформ, у т.ч. для використання в 

управлінні освітою». Згідно Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 рр. використання цифрових технологій у сфері освіти має носити 

багатоплатформний наскрізний характер і здійснюватися як під час навчального процесу, так і під 

час взаємодії учнів, батьків, учителів. «Від комп’ютерних класів до цифрових технологій у 

кожному учнівському портфелі, кожному класі, у кожного вчителя, на кожній парті - такою є 

цифрова трансформація сучасної повної загальної середньої освіти». Цифрові технології мають 

допомогти вчителю «автоматизувати більшу частину своєї роботи, вивільняючи час на пошук, 

спілкування, самовдосконалення, індивідуальну роботу з учнями, забезпечують зворотній зв’язок, 

підвищують ефективність управління навчальним процесом та освітою в цілому». 
Концепцією розвитку електронного урядування в Україні у сфері освіти і науки передбачено 

здійснення заходів з розвитку «навчальних інформаційних систем для автоматизації основних 

процесів роботи навчальних закладів, у т.ч. електронного щоденника». 
У березні 2021 р. МОН підтримано експеримент всеукраїнського рівня за темою 

«Впровадження сучасних інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню управлінську 

діяльність» на базі Науково-методичного центру управління освіти Оболонської районної у місті 

Києві державної адміністрації та ряду закладів загальної середньої освіти, а саме школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Оболонського району  м. Києва, школи І-ІІІ ступенів № 225 Оболонського району м. 

Києва, Навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІ ступенів - ліцей «Управлінські технології» № 

240 «Соціум» Оболонського району м. Києва, спеціалізованої школи № 252 імені Василя 

Симоненка Оболонського району міста Києва (Наказ МОН від 13.03.19 № 341). 
Система «Єдина школа» розроблена для представників закладів освіти, органів управління 

освітою, батьків та учнів і представлена у вигляді  web- та мобільних додатків на комп'ютерах, 

планшетах і смартфонах.  Це своєрідна «Е-школа в смартфоні», оскільки: мобільний додаток для 

вчителів дозволяє виставляти оцінки та надавати домашнє завдання з текстовим, графічним, аудіо, 

фото- та відеоконтентом, а також бути на он-лайн зв’язку з батьками; мобільний додаток для 

батьків дозволяє контролювати результати навчання своїх дітей (оцінки та присутність на уроках, 

у т.ч. через push-повідомлення, розклад та домашнє завдання), інформує про новини та шкільні 

заходи, надає можливість спілкування з вчителями та консультування зі шкільним 

психологом; мобільний додаток для учнів надає доступ до розкладу уроків, отриманих оцінок та 

домашніх завдань. Електронний журнал оптимізує роботу педагога, надаючи доступ до журналів з 

будь-якого місця у будь-який час, дозволяючи одночасно формувати декілька документів, 

оскільки більшість даних записується автоматично на основі одноразового внесення чи 

інтегрування первинних даних. Для ефективного впровадження Системи ТОВ «ТАТЛ Технолоджі 

забезпечує школи експерименту планшетами. 

Згідно з Інструкцією з діловодства заклади освіти можуть створювати лише в електронній 

формі документи тимчасового строку зберігання (до 10 років включно) за умови технічного 

забезпечення та з урахуванням вимог законодавства України. 
Система «Єдина школа» розроблена відповідно до вимог законодавства, відповідає 

функціональним завданням та проста у використанні. Системі «Єдина школа» надано: 
гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» за результатом експертизи 

Науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради МОН (лист 

МОН від 18 жовтня 2019 р. № 1/11-9213); 
позитивний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо її відповідності 

для учнів та педагогів вимогам санітарно-епідеміологічного законодавства (Висновок від 9 

вересня 2019 р. № 12.2-18-1/20171). 
Дані Системи зберігаються на території України - у хмарному середовищі (серверах) ТОВ 

«ГІГАКЛАУД», яке має атестат відповідності системи захисту інформації (від 18 червня 2018 р. № 
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16885, дійсний до 18 червня 2023 р.), тобто в системі використовуються механізми захисту, що 

входять до складу вже атестованої комплексної системи захисту інформаційно-

телекомунікаційного середовища «Система хмарних обчислень». 

 

СШ 252 імені Василя Симоненка  працює в експериментальній програмі Єдина школа з жовтня 

2019, яка є  експериментом всеукраїнського рівня за темою «Впровадження сучасних 

інформаційних технологій («Єдина школа») в освітню управлінську діяльність. Єдина школа - 

інформаційно-комунікаційна автоматизована система, призначена для закладів освіти, учнів та їх 

батьків, а також для органів управління освіти 

Цифрові технології мають допомогти вчителю «автоматизувати більшу частину своєї роботи, 

вивільняючи час на пошук, спілкування, самовдосконалення, індивідуальну роботу з учнями, 

забезпечують зворотній зв’язок, підвищують ефективність управління навчальним процесом та 

освітою в цілому. Проведено SWOT-аналіз електронної системи Єдина школа. (табл.16) 

Таблиця №16 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

відповідає вимогам законодавства України 

дозволяє безпаперове ведення шкільних 

журналів 

забезпечує захист інформації 

забезпечує захист персональних даних 

передбачає навчання педагогів, батьків та 

учнів 

24/7 Технічна підтримка 

оптимізація роботи адміністрації та педагогів  

відповідність функціональним завданням 

закладу освіти та автоматизація більшої 

частини роботи вчителя 

одноразове внесення інформації і автоматичне 

формування звітних даних в Електронних 

журналах (Класному журналі, Щоденнику, 

Журналу руху учнів, Журналу пропущених і 

 збільшення навантаження вчителів, які 

одночасно ведуть два журнали (електронну і паперову 

версії) 

 відсутність мотивації педагогів виконувати 

додаткову роботу 

 необхідність використання власних смартфонів 

у разі зникнення інтернету/світла 

 відсутність спеціального підходу в оцінюванні 

молодшої школи (свідоцтва про досягнення) 

 відсутність можливості он-лайн 

тестування (за інформацією розробника 

очікується у серпні) 

 Регулювання розкладу уроків за 

тижнями (знаменник/чисельник) 

 Проблеми зв’язку з батьками родин, де 

навчаються діти з різних класів 

 Автоматичне виведення Тематичної 

 Календарне планування англ. мови 

 Різний рівень володіння вчителями ІТ 

технологіями 
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замінених уроків, Алфавітній книзі та 

Особових справах учнів, особових справах 

вчителів) 

можливий друк Класного Журналу по типу 

його паперової версії 

доступність і мобільність надання послуг 

(доступ надається на web- та мобільних 

додатках, що можуть використовуватися на 

комп'ютерах, ноутбуках, планшетах та 

смартфонах як у школі, так і вдома (з будь-

якого місця у будь-який час) 

інтерфейс Системи достатньо зрозумілий і 

простий у використанні, що не потребує 

спеціальних знань та умінь і довготривалого 

навчання  

в Системі забезпечується захист персональних 

даних 

Система постійно розвивається та реагує на 

запити та потреби закладу освіти, зокрема під 

час карантину розроблено новий модуль 

«Дистанційне навчання», що надає 

можливості проводити онлайн уроки 

формування системи оперативного 

оповіщення батьків щодо успішності, 

відвідування занять, зміни розкладу уроків, 

заміни  

додаткове оснащення шкіл (планшетами) 

підвищення цифрової компетентності 

педагогів 

отримання для керівництва закладу 

оперативної інформації щодо стану освітньої 

діяльності закладу 

можливості загрози 

Проведення додаткових тренінгів , занять 

Проведення онлайн уроків 

Створення  Єдиної платформи для 

дистанційного навчання 

 Відмова батьків оплачувати платні 

послуги 

 Відсутність мотивації вчителів 

 відсутність зацікавленості батьків, 

відсутність у батьків смартфонів та/чи ПК) 

 затримка з удосконаленням 

нормативно-правового забезпечення 

 продовження подвійного ведення 
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документації (у паперовому та електронному 

вигляді) 

 заборона використання в школах Wi-Fi 

 

 

 

VІ. Дистанційне навчання. 

Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей пояснити особисто й 

допомогти в момент виникнення проблеми — ще кілька місяців тому вчителі не могли й уявити 

таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх терміново 

опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. Вимушене дистанційне 

навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. 

Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати 

учнів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто. Але Україна не виняток — 

жодна держава, жодна освітня система у світі не була готова до цього. Як визначено в наказі 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 

703/23235, дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, 

технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, 

а також те, що вчителі володіють технологіями дистанційного навчання. 

В 2020 – 2021 н.р. адміністрацією та педагогічним колективом спеціалізованої школи № 252 імені 

Василя Симоненка Оболонського району м.Києва було вжито всіх необхідних заходів для 

організації дистанційного навчання з метою якісного надання освітніх послуг. 

На першому етапі, в період обрання платформи, обговорення ресурсів, учні  отримували ЧІТКІ 

рекомендації, які супроводжувались відео- та аудіозаписами з розтлумаченням домашніх завдань. 

Як правило, такі пояснення надсилались і батькам. 

Водночас педагогічний колектив закладу освіти неухильно працював над підвищенням рівня 

володіння сучасними комп’ютерними технологіями шляхом використання різноманітних освітніх 

платформ, відвідуючи вебінари, он-лайн конференціїї, курси з підвищення професійного рівня.  

Визначивши переваги та недоліки великої кількості сервісів, було зосереджено увагу на наступних 

трьох:   

     1. Колективом школи було обрано проведення онлайн-уроків на платформі ZOOM. 

     2. Для налагодження зворотного зв’язку найкращою виявилася платформа GOOGLE classroom. 

     3. Для контролю рівня навчальних досягнень зручними й доступними є сайти «На урок» та 

«Всеосвіта». 

Сплановано РОЗКЛАД онлайн-занять в ZOOM, узгоджено його з класними керівниками, щоб учні 

мали не більше 2-3 уроків щодня. 

Переглянуто календарно-тематичне планування уроків та  контролю й визначено пріоритети в 

поданні матеріалу.  Створено НОВИЙ план роботи, велику увагу приділялось урізноманітненню 

форм викладу нової інформації. 

Основні етапи роботи з організації дистанційної форми освіти 

Організаційний етап 
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• Повідомлення батьків у Viber-групі класу про необхідність та мету 

організації дистанційного навчання. 

• Складання розкладу уроків, узгодження розкладу з вчителями-

предметниками. 

• Дослідження онлайн-середовища з метою пошуку освітніх ресурсів для 

здобувачів освіти. Визначення переваг та недоліків платформ для 

дистанційного навчання.  

• Проведення опитування батьків у Viber-групі класу про можливість та 

час доступу дітей до комп’ютера, організації уроків за допомогою 

сервісу Zoom. 

• Складання орієнтовного розкладу онлайн-уроків. 

Здійснення дистанційного навчання 

• Перегляд календарного планування, визначення тем, які потребують 

пояснення онлайн, до яких можна надати відео- або аудіокоментар, 

посилання на освітні ресурси, наявні у мережі Інтернет. 

• Надання чіткої інструкції батькам щодо нової форми організації 

навчання у Viber-групі класу. 

• Складання плану роботи на весь навчальний тиждень з урахуванням 

оптимального навантаження молодших школярів. Запис аудіо- та 

відеокоментарів, розробка тестових завдань на сайті «На Урок» (був 

обраний через зручність використання та забезпечення мотивації учнів), 

добір допоміжних матеріалів  у мережі YouTube, ігрових завдань 

програми Edugames ТМ «Розумники» (відкрили безкоштовний доступ на 

період карантину). 

• Розміщення плану роботи на тиждень (по днях, з  аудіо- та 

відеокоментарями, посиланнями на допоміжні матеріали, тести, 

додаткові матеріали за бажанням) у Viber-групі класу. 

• Щоденний збір фотозвітів виконаних робіт, перевірка, аналіз та здійснення 

формувального оцінювання через персональні повідомлення у Viber. 

• Аналіз результатів тестування на сайті освітнього проекту «На Урок». 

• Урахування результатів письмових робіт та тестів при підготовці та бесіді під час 

уроків у форматі Zoom-конференції. 

• Відеозвіт, створений на основі дитячих проєктних та творчих робіт, у кінці тижня у 

Viber-групі класу; повідомлення про підсумки тижня, ознайомлення з планом роботи 

на наступний тиждень. 

• Індивідуальне консультування батьків та учнів у телефонному режимі та через Viber. 

 

 

VІІ. Робота по забезпеченню спеціалізації школи. 
Процедури забезпечення спеціалізації школи: 

- удосконалення планування освітньої діяльності МО української мови і літератури ; 

- підвищення якості знань здобувачів освіти; 

- посилення кадрового потенціалу МО української мови і літератури та підвищення кваліфікації 

учителів; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів освіти; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

Діяльності вчителя; 

- створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в 

діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти. 
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Основними завданнями по забезпеченню спеціалізації школи були: 

 Забезпечення ефективного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, Концепції національно – патріотичного виховання 

 Дати здобувачам освіти глибокі й системні знання з усіх розділів науки поро мову на 

лінгвокраїнознавчих засадах. 

 Забезпечити опанування здобувачами освіти норм української літературної мови, культури 

усного та писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування 

засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час створення висловлювань з додержанням 

українського мовного етикету; формувати національну мовну свідомість і духовність. 

 Формувати вміння й навички використання мовних знань на практиці, виробити міцні 

орфографічні та пунктуаційні навички. На уроці створювати ситуацію успіху, позитивного 

настрою, взаємопідтримки. 

 Навчити пізнавати за словами та граматичними формами національне світосприйняття, 

ментальність українського народу. 

 Виробити вміння сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну та етичну цінність 

 Виховувати повагу до літературної мови, до її культури. 

 Формувати творчість та дослідницькі лінгвістичні  уміння та навички, мовленнєву 

компетентність. 

 Впроваджувати сучасні інноваційні технології на уроках вивчення мови та літератури. 

 Створення бази професійної спрямованості класів з поглибленим вивченням української 

мови та літератури.  

 Залучати здобувачів освіти до участі в олімпіадах з української мови та літератури, 

пошуково-дослідницькій роботі МАН. 

  Готувати старшокласників до проходження зовнішнього незалежного тестування з 

української мови та літератури. 

 Вивчати  життя і творчості  Василя Симоненка, чиє ім’я носить заклад освіти.  

 Активізувати видавничу діяльність учителів у фахових журналах, газетах педагогічного 

видавництв, інтернет-ресурсах. 

 Спрямувати діяльність педагогічного колективу на співпрацю з Педагогічним 

університетом ім. М.М.Драгоманова, Київським університетом ім. Б.Д. Грінченка, 

Київським національним університетом культури і мистецтв, Інститутом української мови 

АН України, Мистецьким інститутом ім.  Сальвадора Далі. 

 Підтримувати партнерські стосунки між закладами освіти, методичними об’єднаннями 

шкіл України. 

       На реалізацію освітніх проектів та завдань по забезпеченню спеціалізації була направлена вся 

навчальна та позакласна діяльність. Творче об’єднання учителів української мови працювало над 

вивченням і узагальненням передового педагогічного досвіду, новітніх технологій, 

вдосконаленням професійної майстерності, розробкою методичних матеріалів. Протягом року 

проводились методичні наради вчителів, семінари-практикуми. Учителі нашої школи брали 

активну участь у районних семінарах, конкурсах.  На уроках української мови та літератури 
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застосовувались сучасні інноваційні технології: створення і захист учнівських проектів, перегляд 

документальних тематичних фільмів, робота з комп’ютером, робота на мультимедійній дошці. 
   Творче об’єднання учителів української мови працює над вивченням і узагальненням передового 

педагогічного досвіду, новітніх технологій, вдосконаленням професійної майстерності, розробкою 

методичних матеріалів, уроків, деякі з яких надруковані у фахових журналах «Українська мова та 

література в школі», «Українське слово і сучасність», «Дивослово», «Початкова школа і 

сучасність», створені блоги учителів на інтернет-ресурсах. Протягом року проводились методичні 

наради вчителів, семінари-практикуми.  
         На уроках української мови та літератури застосовуються сучасні інноваційні технології: 

створення і захист учнівських проектів, перегляд документальних тематичних фільмів, створення 

тематичних відеороликів. На сайті закладу освіти є сторінка творчості наших учнів та вчителів. 

Називається  вона «На струнах душі», тут друкуютьсь творчі доробки нашого колективу. 
    У нашому закладі освіти  в поточному навчальному році пройшов  ХІІ шкільний фестиваль 

«Україна – моя країна». Фестиваль тривав п’ять  днів. Перший день – день національної символіки 

та проведення майстер-класів, відзначення Дня української писемності та мови.  У цей день вся 

громада закладу освіти написала диктант єдності 252. Було проведено: тематичну радіопередачу, 

оформлено стендів «Цікава фразеологія» та «Антисуржик», демонстрація відеороликів «А чи 

знаєте ви?..», «Плекаймо мову», представлено виставки «Фразеологізми в малюнках та виробах», 

«Малюємо слово», проведено конкурси «Кращий знавець загадок», «Кращий знавець правопису 

слів іншомовного походження». Другий день – день українського віночка та виставка тематичних 

композицій «Україно, ти для мене - диво». У кожного вчителя та учнів був свій національний 

символ, виготовлений власними руками. Третій день – день вишиванки. У цей день відбулися 

конкурси та захист проектів: 5 кл. -  проект «Україна в поезії»;  

6 кл. – проект «Історія мого роду»; 7 кл. – «Історія вишиванки»; 8 кл. – «Подорожуємо Україною»; 

9 кл. – Цікаві факти з історії України»; 10 кл. – «Географія України».  

Четвертий день – день гердана. П’ятий день – день української пісні. 

Також упродовж фестивальних днів кафедрою учителів української мови були проведені у всіх 

класах тематичні диктанти та написання творів, інтелектуальні конкурси. У 6-х класах відбувся 

мовно-літературний квест. Шестикласники прагнули переконати своїх ровесників, що мова — це 

безцінний дар, який треба шанувати. Адже для нас рідна мова — це не тільки дорога спадщина, 

яка об'єднує в собі народну мудрість, вироблену десятками й сотнями поколінь, це - наша гордість, 

бо все, що створено нею, увійшло у скарбницю загальнолюдської культури  учитель У 1х та 5х 

класах було проведено конкурс скоромовок та чистомовок «Хто зможе повторити?». Учні 2х 

класів продемонстрували свої знання мови під час вікторини «Мій друг правопис». Цікавий 

диктант «Наші друзі – розділові знаки» написали учні початкової школи. Учні 7х класів змагалися 

за звання «Найкращий знавець правопису слів іншомовного походження», а учні 8, 9х класів – 

«Найкращий знавець синтаксису та пунктуації». Десятикласники та учні 11х класів показали свої 

знання під час конкурсу «Найкращий мовознавець».  Найкращого  визначити було дуже важко, бо 

всі відповіді були цікаві та змістовні.  

Цікавим було  інформ-досьє з історії становлення української писемності від Київської Русі і до 

часів Івана Котляревського, яке  представили учні 10 класів. 

    Учнівське самоврядування було ініціатором проведення багатьох заходів під час тематичного 

тижня. Так, було оформлено інфо-стенди «День української писемності та мови», «Правопис 

складних слів», «Складні випадки наголошування слів». 

 Відбувся конкурс читців поезій Василя Симоненка. Учні інтонаційно передавали  авторське 

переживання, замилування картинами природи рідного краю чи роздумами про долю 

батьківщини. Метою усіх проведених заходів було: донести до здобувачів освіти красу і багатство 

української мови; формувати відчуття краси рідної мови; розвивати мовленнєві здібності учнів; 
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збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної мови та розуміння її краси і 

необхідності для нашого життя.         

      Протягом тижня у шкільній  бібліотеці діяла ілюстративна книжкова виставка  «Наша пісня, 

наша дума не вмре, не згине»,  де були представлені художні твори та поезія українських авторів, 

книжкові видання про історію української мови, вислови та цитати відомих людей про її красу . У 

5х класах була проведена мовознавча інтелект-вікторина «Веселкова наша мова». Під час 

розповіді учителя про українського літописця преподобного Нестора –   послідовника творців 

слов’янської писемності Кирила і Мефодія, було  проведено такі конкурси: «Така цікава буква А», 

«Битва синонімічних рядів», «Відгадай прислів’я», «Редактор», «Майстри слова». Учні поглибили 

й розширили свої знання  про мову та мовлення, поповнили словниковий запас, розвинули творчі 

й комунікативні здібності, пошукові вміння та навички.   Завдяки конкурсу красномовства 

«Оратор» школярі усвідомили, що без мови немає народу, і , навпаки, без народу не існує мови.  
     Протягом методичного тиждень було проведено такі заходи: радіогазета «Читаємо Шевченка по-

новому»,  інформаційні хвилинки "Незабутній Шевченко" (5-11 класи),  квітково-поетична  

композиція "Шевченкова весна", літературне читання "Вінок Кобзареві", написання есе, творів-

роздумів, творів-мініатюр  "Шевченко в моєму серці", "Жінки в домі Шевченка", "Шевченкове 

слово у віках старіє" (10-11 класи), усний журнал "Ти з нами, Тарасе!" (9 клас), година 

спілкування « І говорило полотно про муки, про його будні  і про його свята », Виставка 

ілюстрацій до творів Тараса Шевченка "Ми тебе не забули, Тарасе!" (5-7 класи), свято "Поезія 

Шевченка – то музики народної душа", відбувся  захист  учнівських проектів "Я відкриваю 

Шевченка",  конкурс виразного читання «Якби ти нас, Тарасе, чув…». флеш-моб  

« Сторінками «Кобзаря». 

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки було проведено такі заходи: години спілкування: 

«Хто вам сказав, що я слабка?»; «Я служила Україні»; «Без надії сподіваюсь»;  «Мрії зламане 

крило»;  «Життя і діяльність родини Драгоманових-Косачів: Олени Пчілки та Михайла 

Драгоманова» Бесіди, дискусії: «Життєвий і творчий шлях Лесі Українки»; «Чому саме Лесю 

Українку за рівнем поетичного таланту ставлять в один ряд із Т.Шевченком та І.Франком?» 

Читаємо Лесю Українку польською мовою (відео) Оформлення стендів до 150-річчя Лесі Українки 

«Я в серці маю те, що не вмирає».  

 Книжкові виставки: 

 - «Творчий доробок Лесі Українки»; --«Світле безсмертя Лесі Українки» Конкурс презентацій 

«Леся Українка – людина, письменниця, перекладачка, фольклористка»,  

«Леся Українка – одна з найвідоміших жінок України» Радіопередача «Народжена Україною» 

Конкурси:  

- Що ми знаємо про Лесю Українку?» 

 - читців «Мій любий краю»; 

 - юних поетів «Проба пера»; 

 - мистецький конкурс «З Україною в серці»; 

 - мистецький конкурс «Краща ілюстрація до творів Лесі Українки», 

Відеороликів: «Читаємо поезію Лесі Українки у родинному колі» Перегляд відеофільмів: - за 

творами Лесі Українки; - «Життя і творчість Лесі Українки»; - Відеознайомство з піснями на слова 

Лесі Українки», «Крізь біль розлук у радість стріч» Віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі 

Українки». 

Заклад освіти  займається проектною діяльністю. На виконання завдання «Виховувати 

повагу до літературної мови, до культури мови» проводились мовознавчі дослідження учнів у 

межах проекту «Мова мого міста»: 5-і кл. «Ім’я моєї вулиці», 6-і класи «Видатні люди Києва», 7-і класи 

«Назви вулиць Києва» 8-і класи «Гідроніми та топоніми Києва».  Проводились  мовно-літературні заходи.  
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Протягом року здійснювалась перевірка дотримання усіма учасниками освітнього процесу 

єдиного мовного режиму. Оформлення класних кабінетів та приміщення закладу освіти, ведення 

документації, позакласні заходи - скрізь спостерігається дотримання єдиного мовного режиму. 

    Учні школи мають досить високий рівень знань з української мови, що підтверджує контрольний зріз 

знань учнів на кінець ІІ семестру.  Згідно із планом роботи школи 12.05 - 20.05.2021 р. відбувся 

моніторинг навчальних досягнень з української мови учнів 5-9х та 10-х класів  з метою аналізу 

стану поглибленого викладання спеціалізованого  предмета та виявлення учнів, які мають низький 

рівень знань із даного  предмета. 

              Завдання з української мови складалися з тестів та  диктанту.  

За результатами моніторингу учні в основному добре засвоїли програмовий матеріал. 

Контрольний зріз писало 475 учнів. На високий рівень написали диктант – 20% учнів; на 

достатній – 42 %; середній – 26%; початковий –12%. На високий рівень написали тести: – 27%; 

на  достатній – 48%; середній – 20%, початковий – 5%. 

 

 МО учителів української мови та літератури у своїй щоденній роботі за допомогою  використання  

сучасних інноваційних технологій на уроках, розвитку  творчої особистості здобувача освіти, 

систематичної роботи над покращенням орфографічних та пунктуаційних навичок учнів сприяли 

зростанню навчальних досягнень здобувачів освіти, про що свідчать представлені нижче 

результати у таблиці №17. 

        

Порівняльна таблиця результатів 

моніторингового дослідження за І та ІІ семестр 

2020/2021 н.р.   

 Таблиця №17 

 І семестр 

(% якості) 

ІІ семестр 

(% якості) 

Диктант 55 62 

Тести 68 73 

 

 Учні школи брали участь у інтернет-олімпіадах та конкурсах, де посіли призові місця.  

Лугінченко Богдан (8-А кл. учитель Борковська С.В.) нагороджений Дипломом І ступеня у 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з української мови та літератури – березень 2021р.; відзнакою за 

успішне проходження всіх етапів у Марафоні з української мови імені Петра Яцика, що відбувся у 

2021р. на платформі «HUMAN» у квітні 2021р. Пізнюк Я. (11-Бкл. Учитель Ніколаєнко О.В.) 

відзнакою за успішне проходження всіх етапів у Марафоні з української мови імені Петра Яцика, 

що відбувся у 2021р. на платформі «HUMAN» у квітні 2021р. Також у Всеукраїнській інтернет-

олімпіаді з української мови на платформі «На урок», що проходила у березні 2021р. брали участь 

учні закладу освіти (табл.18)  

Таблиця №18 

 

ПІБ 

учня 

Клас Учитель Ступінь 

диплому 

Сосіна В. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. І, ІІ 

Айкул М. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. І, ІІ 

Іванчишин А. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. І, І 

Маркова Є. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. І 

Кіріченко Д. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 

Лаврінчук Д. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 

Зборовська В. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 
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Долматова А. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 

Варнавський О. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 

Бєгунова О. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 

Бондар В. 6-В Яковчук Т.В., Данилюк Ю.М. ІІІ 

Кот А. 9-Г Кривицька М.Т., Борковська С.В. І 

Соголаєва К. 9-Г Кривицька М.Т., Борковська С.В. І 

Пархоменко А. 9-Г Кривицька М.Т., Борковська С.В. І 

Пізнюк Я. 11-Б Ніколаєнко О.В. І 

 



 

 

Участь учнів школи  у  профільних конкурсах 
 Таблиця №19 

 

№ 

з/п 

Назва конкурсу Прізвище, ім’я по 

батькові учасника.  

Місце Прізвище, ім’я по 

батькові 

керівника 

 

1 «Музеєзнавець» Команда 11-В кл. ІІ місце Мартиненко 

Л.Ф. 

2 «Країнознавець» Команда 8-10х кл. ІІІ місце Бойко М.А 

Буніна В.Я. 

Гур’єва Т.Я. 

Акопова В.К. 

 

3 «Києвознавець» Команда 8-10х кл.  Лушкіна О.О. 

Тимошенко Н.П. 

 

4 Районний к-с 

«Українкою я 

народилася» 

Вознюк Валерія І місце Акопова В.К. 

Шевченко К.В. 

 

              

      Учні 8-10х класів відвідали Національний музей літератури, взяли участь у конкурсі 

читців поезії В.Симоненка, відвідали Національний музей Т.Г.Шевченка.  

        Спільно з Інститутом української мови АН України  дванадцятий  рік школа працює 

над проектом «Мова мого міста», учні збирають фактичний матеріал, який потім  

використовують у науково-дослідницьких роботах МАН та під час презентацій власних 

проектів «Вулиці Києва», «Новітні топоніми Києва», «Топоніми України», « Назви птахів - 

символів в українській поезії» «Назви різноманітних закладів міста», «Учнівський сленг» та 

ін. Кафедра учителів української мови та літератури продовжила роботу над проектом  

«Створи свою арт-книгу». Роботи наших учнів демонструвалися на шкільній виставці. 

Також у межах проекту «Мова мого міста» було проведено учнівські конференції «Звідки 

прийшло і що означає моє ім’я», «Топоніми і гідроніми Київщини», «Назва села моєї 

бабусі»,  урок-змагання «Чи знаєш ти українські казки?» та ін.    

      Кабінети української мови та літератури обладнані відповідно до сучасних вимог до 

навчальних кабінетів, наявні  навчальні  посібники та різноплановий дидактичний матеріал. 

Це значна допомога учителям у підвищенні інтенсивності навчального процесу, дає змогу 

уникати перенавантаження учнів домашніми завданнями. Вчителі планують обсяг 

самостійної діяльності з метою відпрацювання необхідних загальнонавчальних і 

спеціальних умінь та навичок.  

 

 

 

VІІІ. Виховання цінностей 
Виховання ціннісних орієнтирів  на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв'язку 

розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання 

загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою – невідємна 

складова освітнього процесу. 

Основні завдання: 
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1. Виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

таких, що мають активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України., яким 

притаманні демократична культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною 

свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю. 

2. Розвиток громадянської свідомості та відповідальності; виховання почуття любові до 

Батьківщини та свого народу як основи духовного розвитку особистості. 

3. Створення комфортного середовища, у якому б формувалась  модель випускника, 

для подальшої трансформації в  успішну особистість, здатну до інтеграції з 

європейським співтовариством. 

4. Сприяння формуванню навичок  

 самоврядування, соціальної активності; 

 правової культури,  активної протидії випадкам булінгу, насилля, 

дискримінації та знущання у будь-яких проявах; 

 екологічної діяльності; формування здорового та екологічного способу життя; 

 основ естетичної культури, духовного розвитку; 

5. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя ; забезпечення 

морально-психологічного комфорту здобувача освіти. 

Для реалізації завдань 

 розроблено план заходів, спрямованих на формування національної 

самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх 

міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив подальшої інтеграції 

українського суспільства у європейський простір; 

 використано зміст предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній для 

формування суспільних цінностей, виховання патріотизму; 

 організувано діяльність творчих об'єднань здобувачів освіти, гуртків, 

організацію екскурсій, зустрічей із цікавими людьми, що сприяють розвиток 

громадянської свідомості та відповідальності, духовному розвитку 

особистості; 

 проведені спортивні змагання, заходи військово-патріотичного виховання, 

спрямовані на утвердження здорового способу життя сучасної молоді; 

 розвиток системи профорієнтаційної діяльності щодо подальшої 

самореалізації особистості у сучасному освітньому просторі; 

 розроблено план заходів, спрямованих на виховання соціальної та правової 

культури в умовах демократичного суспільства через активізацію роботи 

учнівського самоврядування; 

 приділялася належна увага проектній діяльності для  реалізації 

соціокультурного та  творчого потенціалу  здобувачів освіти  ( проекти 

«Потенціал», «Ми нащадки козацького роду», «Волонтерство», «Мова мого 

міста», «Healthy Schools», «Музейна справа»); 

 розроблено  план заходів із запобігання та протидії булінгу, будь-яких форм 

насилля, дискремінації, приниження людської гідності;  

 психологічною службою (практичний психолог, соціальний педагог) закладу 

освіти здійснювалась системна робота з виявлення, реагування та запобігання 

булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, 

тренінгові заняття); 

 з метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та/або 

вдома) здійснювався аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях 

та вживати відповідні заходи; 
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 оприлюднино правила поведінки, спрямовані на формування позитивної 

мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, 

заснованого на правах людини; 

 проведено годин спілкування, впровадження на практиці соціокультурної 

змістової лінії на уроках.; проведення тематичних  тижнів, декад, місячників 

тощо; 

 проводились індивідуальні зустрічі з батьками, бесіди у форматі «тет-а-тет», 

онлайнова комунікація за допомогою соціальних мереж або інтерактивної 

інтернет-платформи. Розглядалися  питання і проблеми комунікування з 

батьками на нарадах та педрадах;  

 оцінювався рівень комунікації педагогічних працівників з батьками  шляхом 

проведення анкетування педагогічних працівників і батьків. 

 Методоб’єднання класних керівників сприяє професійному вдосконаленню особистості 

педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і 

розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у 

системі виховної роботи, підвищенню ролі та авторитету класного керівника. 

          З метою особистісного розвитку здобувачів освіти, удосконалення їхньої здатності 

оволодівати новим досвідом на основі цілеспрямованого формування творчого мислення, 

визначення особистого  сенсу життя в умовах сучасного громадянського суспільства 

вирішувалися наступні завдання: 

 - сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх 

мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів; 

 - партнерство педагога і учня в його самозміні, самовихованні, самоосвіті як основа 

особистісного зростання всіх учасників навчально-виховного процесу;  

 - формування самостійної компетентнісно-творчої особистості, здатної виважено діяти в 

різноманітних життєвих ситуаціях; 

 - утвердження учнів в ролі суб’єкта виховного процесу – активного, свідомого, 

небайдужого його учасника; 

 - розвиток і поглиблення потреб і мотивів життєтворчості, потреб у саморозвитку 

особистості та постійному самовдосконаленні;  

 - впровадження в практику діяльності школи нових форм і методів співпраці та взаємодії з 

батьками; стимулювання активізації громадськості в житті учнівського колективу. 

 - творчий пошук в розробці та створенні власної моделі життєдіяльності школи, яка має 

забезпечувати душевний комфорт особистості, її емоційно-психологічну захищеність, 

інтелектуальний розвиток, задоволення потреб та інтересів, самореалізацію учнів у всіх 

видах творчої діяльності. Разом з педагогічним колективом школи виховну роботу 

забезпечували заступник директора з ВР, педагог-організатор, психолог, соціальний 

педагог. (Таблиця 20). 

Кадрове забезпечення з виховної роботи 
Таблиця №20 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я  

по батькові 

Освіта  Посада  

1.  Кривицька Марина Тарасівна Вища, вчитель 

української мови 

та літератури  

Заступник 

директора з ВР 

1ст. 
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2.  Новосела Надія Сергіївна  Вища   Педагог-

організатор 

1 ст. 

3.  Хелемська Наталія Борисівна Вища. 

Практичний 

психолог 

Психолог 1 ст. 

4.  Вальчук Олена Миколаївна Спеціаліст Соціальний 

педагог 

1 ст. 

 

 

Співпраця спеціалізованої школи № 252 з органами місцевого 

самоврядування, службою у справах дітей,  відділом ювінальної 

превенції РУ ГУ МВС України у місті Києві, громадськістю 

 
Школа співпрацює зі Службою у справах дітей, із відділом ювінальної превенції МВС 

Оболонського району м. Києва, Центром здоров’я, Центром тверезості Оболонського 

району, Київським центром зайнятості. 

Спільні заходи: 

1. Проведення лекцій для батьківського всеобучу та учнів. 

2. Проведення координаційної ради профілактики школи. 

3. Проведення лекцій для учнів школи з профілактики правопорушень  

4. Проведення заходів з профілактики дорожньо-транспортного травматизму  

               ( виступи  інспектора ДАІ та перегляд відеофільмів, перегляд тематичних вистав). 

5. Проведення лекцій та бесід про кримінальну відповідальність підлітків 

співробітниками сектору ювенальної превенції відділу поліції  Оболонського УП 

ГУНП у м. Києві.   

6. Проведення лекцій та бесід лікарів-наркологів, дерматологів. 

 

       Проведення заходів із профілактики шкідливих звичок (лекція «Ні! Шкідливим 

звичкам» «Профілактика тютюнопаління, алкоголізму», «ВІЛ/СНІД», «Шкідливість 

алкоголю»), показ відеофільму про наслідки алкогольної та тютюнової залежності, 

проводились окремо лекції для дівчат та хлопців щодо особливостей статевого розвитку 

компаніями «Профі-Лаб», «Проктер енд гембл», гінекологом Клініки дружньої до молоді 

«Здорові стосунки», працював лекторій для учнів «Молодь і закон». Був проведений цикл 

правопросвітницьких лекцій для учнів 4-10х класів офіцерами відділу ювінальної превенції: 

«Професія юриста та її роль у правовому житті», «Мережевий етикет», «Небезпека на 

вулиці, у дворі», «Запобігання насилля в сім’ї. Профілактика злочинності серед 

неповнолітніх. Види юридичної відповідальності неповнолітніх», «Торгівля людьми – 

соціальна проблема сучасності», «Ксенофобія і дискримінація». Проведена юристом лекція 

для учнів 11х класів «Корупція». Було  проведено семінар для учителів та батьків «Протидія 

булінгу». 

 

Співпраця з позашкільними навчальними закладами: 
 

І. Центр творчості дітей та юнацтва: 

 

          Спільні заходи: 

1. Участь у районному конкурсі «Київський вальс». 

2. Участь у районному онлайн-конкурсі «Українкою я народилася» 
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ІІ. Центр науково-технічної творчості «Сфера» 

Спільні заходи: 

1. Конкурси малюнків. 

2. Відвідування учнями гуртків. 

ІІІ. Центр туризму Оболонського району. 

             Спільні заходи: 

1. Участь у конкурсах «Країнознавець», «Києвознавець», «Музеєзнавець».  

2. Робота гуртка «Країнознавець»  на базі школи. 

ІV. Національний музей літератури. 

Спільні заходи: 

1. Тематичніонлайн- екскурсії учнів. 

2. Проведення тематичних онлайн-уроків.  

3. Зустрічі з письменниками. 

4. Участь у конкурсах. 

 

Творче об’єднання класних керівників працювало над вивченням і узагальненням 

передового педагогічного досвіду, новітніх технологій, вдосконаленням професійної 

майстерності, розробкою методичних матеріалів, проведенням виховних позакласних 

заходів. Протягом року проводились методичні та інформаційні наради класних керівників, 

інформаційні наради координаторів ТО, семінари –практикуми для класних керівників за 

участю психолога школи, тематичні зустрічі та засідання. 

Робота класних керівників під час локдауну не припинялася. Всі заходи відбувалися 

онлайн. До Міжнародного дня танцю, Дня пташиного польоту, Дня «Розкажи історію», Дня 

читання поезії, Всесвітнього дня бажань, Дня зачіски, Вербної неділі, Великодня було 

створено відеоролики, презентації, відбулися віртуальні зустрічі з цікавими людьми. 

 Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники планують виховну 

роботу з класом: обраний напрям роботи та виховна проблема, над якою працюють 

протягом року; складені психолого-педагогічні характеристики класів; визначені завдання. 

Складено графік проведення класних та виховних годин. Класні куточки оформлені 

відповідно до існуючих вимог, у кожній класній кімнаті представлена державна символіка 

та куточок В.Симоненка. 

      Виховний процес також базується на проектній діяльності. Проект «Волонтерство».  В усі 

віки українцям було притаманне почуття шанобливого ставлення до старших, до героїв, до 

тих, хто потребує нашої допомоги.  

Щорічно ми проводимо «Осінній ярмарок» у межах проекту «Моя країна – Україна». 

Зібрано та відправлено у  Ніжинський соціальний центр для дітей інвалідів, Ніжинський 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей теплі речі, одяг, засоби особистої гігієни, 

канцтовари, смаколики, іграшки. Цьогоріч мала місце адресна допомога. У межах програми 

«Освітнього Хакатону» проведена акція «Копійочки». Зібрані кошти передано волонтерам 

для адресної допомого онкохворій дитині. 

 Проект «Ми нащадки козацького роду» проводимо разом з дитячим патріотичним 

табором «Лицарська фортеця», на базі нашої школи працює гурток «Бойовий гопак» і 

щорічно на свято Покрови ми проводимо «Козацькі забави» разом з арт-групою «Бойовий 

гопак».  Значним внеском у патріотичне виховання стало відзначення Дня пам’яті та 

примирення та Дня Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні.. У всіх класах проведено 

уроки мужності. Разом із класними керівниками учні відвідали Національний музей історії 

України у  ІІ світовій війні , музей-діораму в с. Лютіж, парк Партизанської слави, парк 

«Слави». Традиційно в грудні проводиться місячник  національно-патріотичного виховання, 

але протягом року робота в цьому напрямку не припиняється. Проводяться тематичні класні 

та виховні години, а саме: «З Україною в серці», «Моя країна – Україна», «Сім чудес 
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України»,  «Василь Симоненко – поет і патріот», «О слово рідне, Україні слава», «Мій край 

– моя історія жива», «Символи моєї держави», «Козацькому роду нема переводу»,  «Хліб у 

долі моїй, хліб у долі моєї Вкраїни», «З чого почалась Україна для мене?», «Рушник , що 

вміє промовляти» та інші. До Дня соборності України пройшла акція «Ланцюжок злуки».. 

Наша школа взяла активну участь у районному проекті «Україна – вишиванка». У межах 

проекту проведено тематичні класні години та засідання лідерів учнівського 

самоврядування: «Вишиванка та писанка у житті українця», «Історія походження писанки 

та вишиванки». Напередодні Великодня було проведено онлайн Великодню виставку 

«Великодній кошик», майстер-класи із розпису писанки та вишивання.  

Громада школи вже четвертий рік поспіль бере участь у Фестивалі Партнерства Освітній 

Хакатон. Головна мета фестивалю – згуртування шкільної родини завдяки ефективній 

взаємодії, обговоренню трендів освіти і питань навчання амбітних підлітків, спільного 

проектування розвитку школи   як місця навчання і дорослішання успішних людей. Створити 

платформу, яка стане осередком нових ідей та інноваційних рішень сучасних проблем 

української освіти. А також не лише отримати готові рішення, але і сформувати активну 

спільноту однодумців, яка здатна буде і надалі творити зміни. Тобто об`єднати людей 

навколо ідей і одразу втілити їх у життя. Під час фестивалю пройшли день академічної 

доброчесності, день «Створи комфортне середовище», день доброти. Отже, Фестиваль 

підтримує інноваційні освітні проекти в умовах реформування освіти України, реалізації 

Концепції Нової Української школи, різнобічного розвитку, виховання та соціалізації 

особистості, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, готової 

до свідомого життєвого вибору та самореалізації, створення суспільства освіченого загалу, 

високої культури і рівних можливостей. 

      Працюючи над обраними проблемами виховного спрямування, класні керівники 

особливу увагу приділяли позакласній виховній роботі. Протягом навчального року на 

паралелях 5-11 класів були проведені такі відкриті виховні заходи: до Дня української 

писемності та мови, Олімпійський тиждень,  проведено родинне козацьке свято для учнів 7-

8х класів «Козацькому роду нема переводу», Свято першого дзвоника,  «Останній дзвоник», 

випускний вечір. Проводились тематичні активності: день снігу, день головного убору, день 

Віні Пуха, день компліменту , день «навпаки» та ін. Усі заходи проведені на достатньому 

рівні, що свідчить про те, що класні керівники та вчителі-предметники, педагог-організатор, 

учнівське самоврядування до організації та проведення заходів підійшли більш серйозно та 

творчо, ніж у попередньому навчальному році, врахували зауваження та допущені помилки, 

проводили велику роботу з  підготовки  учнів до  виховних заходів та виховних годин. 

Пріоритетним  завданням створення комфортного освітнього середовища є подолання 

насильства, дискримінації та проявів агресії в учнівському середовищі. Тому були 

сплановані заходи для запобігання булінгу (табл.№21) 

Таблиця №21 План заходів щодо профілактики булінгу на 2020 – 2021 н.р. 

 
№ 

з 

/

п 

Зміст заходів Термін Цільова 

аудиторі

я 

Відповідальний 

Діагностичний етап 

1. Створення бази інструментарію для 

діагностування рівня напруги, тривожності в 

учнівських колективах 

Постійн

о 
Здобувачі 

освіти 

Практичний психолог  

Хелемська Н.Б. 
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2. 

Діагностування рівня напруги, тривожності 

в учнівських колективах: 

– спостереження за між особистісною 

поведінкою здобувачів освіти; 

–      опитування (анкетування) учасників 

освітнього процесу; 

–      психологічні діагностики мікроклімату, 

згуртованості класних колективів та 

емоційних станів учнів; 

–      соціальне дослідження наявності 

референтних груп та відторгнутих в 

колективах; 

–      визначення рівня тривоги та депресії 

учнів. 

 

 

Постійн

о 

 

 

Учасники 

освітнього 

процесу 

 

 

Класні керівники,  

практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

Інформаційно-профілактичні заходи 

3.  Вивчення законодавчих документів, практик 

протидії цькуванню 

Постійн

о 

Педагогіч- 

ний 

колектив 

ЗДНВР 

Кривицька М..Т. 

4. Засідання методичного об’єднання класних 

керівників на тему «Протидія булінгу в 

учнівському колективі» 

січень Класні 

керівники,  

 

ЗДНВР 

Кривицька М..Т. 

Голова МО 

Тесленко г.М. 

5. Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» вересень Педагогіч- 

ний 

колектив 

Практичний психолог  

Хелемська Н.Б. 

6.  Проходження тренінгів  на теми протидії 

булінгу 

Постійн

о 

Педагогіч- 

ний 

колектив 

ЗДНВР 

Кривицька М.Т. 

7.  Тренінгове заняття з  шкільним офіцером 

поліції «Протидія булінгу у дитячому 

середовищі» 

Жовтень Педагогіч- 

ний 

колектив 

ЗДНВР 

Кривицька М.Т. 

8. Круглий стіл для педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски булінгу» 

Березень  Педагогіч- 

ний 

колектив 

Практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

9. Контроль стану попередження випадків  

булінгу 

Постійн

о 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Директор 

Преподобна О.О. 
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1

0 
Розглянути на педраді питання щодо  

проведеної роботи із запобігання булінгу в 

учнівському середовищі 

Вересен

ь 

Квітень 

Педагогіч- 

ний 

колектив 

ЗДНВР 

Кривицька М.Т. 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 

10

. 
Проведення ранкових зустрічей  з метою 

формування навичок дружніх стосунків 

постійн

о 

1 кл.  Класні керівники 

11

. 
Створення морально безпечного освітнього 

простору, формування позитивного 

мікроклімату та толерантної 

міжособистісної взаємодії в ході годин 

спілкування, тренінгових занять 

постійн

о 

1-11 кл.  Класні керівники,  

практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

12

. 
Урок-тренінг "Безпека в інтернеті", урок-

диспут "Інтернет - джерело інформації чи 

небезпеки для дитини?", "Інформаційна 

безпека в Інтернеті» 

Протягом 

року 
1-11 

класи 

Вчителі основ 

здоров’я, 

інформатики 

13

. 
Проведення заходів в рамках тематичного 

тижня «Безпечний інтернет» 

03.02.- 

07.02. 
1-11 кл. Вчителі основ 

здоров’я, 

інформатики, 

класоводи та класні 

керівники 

14

. 
Відпрацювання теми «Особиста гідність 

людини» у процесі  вивчення літературних 

творів, історичних подій 

постійн

о 

1-11 кл. Вч. літератури, 

історії 

15

. 
Проведення заходів в рамках тематичного 

тижня «"Курс на здоровий спосіб життя" 

10.03. – 

13.03. 
1-11 кл. Вчителі основ 

здоров’я, 

інформатики, класні 

керівники 

16

. 
Проведення заходів в рамках тематичного 

тижня «Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності» 

13.04. – 

17.04. 
1-11 кл. Вчителі основ 

здоров’я, 

інформатики, класні 

керівники 

Психологічний супровід 

17

. 
Діагностика стану психологічного клімату 

класу 

Постійн

о 
Здобувачі 

освіти 

Практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

18

. 
Консультаційна робота з учасниками 

освітнього процесу 

Постійн

о 
Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

19

. 
Профілактично-просвітницька, корекційно-

розвивальна робота з учасниками освітнього 

процесу 

Постійн

о 
Учасники 

освітнього 

процесу 

Практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

Робота з батьками 
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20

. 
Тематичні батьківські збори ( протидія 

булінгу) 

Протягом 

ІІ с. 
1-11 кл.  Класні керівники,  

21

. 
Поради батькам щодо зменшення ризиків 

булінгу та кібербулінгу для дитини 

постійн

о 

Батьки  Класні керівники,  

практичний психолог 

Хелемська Н.Б. 

22

. 
Тренінг «Як навчити дітей безпеці в 

Інтернеті» 

За 

запитом 
Батьки  Класні керівники,  

 

23

. 
Інформаційна робота через інтернет-

сторінки, інформаційні дошки 

постійн

о 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Адміністрація  

 

 

         Протягом усього навчального року, зокрема  перед проведенням певних заходів 

класними керівниками та вчителями-предметниками проводилася робота стосовно 

збереження життя і здоров’я дітей та робота по запобіганню нещасних випадків серед 

неповнолітніх. Проведені бесіди, виховні заходи, тематичні класні години, написані 

диктанти, проводились вікторини, тематичні виставки дитячих малюнків, проводився 

онлайн День ЦЗ. На класних годинах  висвітлені практично всі ситуації, які можуть 

загрожувати життю чи здоров’ю дитини; всі зазначені види роботи мають велику цінність 

для запобігання нещасних випадків. Зокрема учні взяли активну участь у тематичних 

конкурсах «Охорона праці очима дітей», «Діти за безпеку дорожнього руху», «Пожежна 

безпека очима дітей». 

Активно у цьому році працювали гуртки: ансамбль бандуристів «Калиновий цвіт, 

вокально-інструментальний ансамбль «Водограй», хореографічна студія «Оріана», гурток 

декоративно-ужиткового мистецтва ( ліплення із солоного тіста та писанкарство), Бойовий 

гопак, «Патріот», театральний гурток, гурток оздоровчої гімнастики.  

Робота з батьками – це і традиційні батьківські збори, родинні свята загальношкільні 

збори, конференції, лекторій для батьків. Так у цьому навчальному році проведені онлайн- 

класні батьківські та батьківсько-учнівські збори в усіх класах, години спілкування батьки – 

вчителі «Тет-а-тет», консультаційні години для батьків, збори загальношкільного 

батьківського комітету.  Розглядалися актуальні питання як для окремого класу, так і для 

всієї школи, дитячого та батьківського колективу взагалі: про профілактику жорстокості та 

насильства у сім’ї та колективі, про запобігання дитячому травматизму, про дотримання 

єдиних вимог стосовно поведінки учнів у школі. Питання виховного процесу розглядалися 

на засіданнях методоб’єднання класних керівників, на нарадах при директору та педрадах.  

       Проводилась велика робота по забезпеченню профілактики шкідливих звичок, 

правопорушень,  пропаганда правових знань, збереження здоров’я в учнівських колективах. 

Це – індивідуальні  бесіди з учнями та їх батьками, письмові повідомлення, розгляд 

поведінки та стану успішності окремих учнів на педрадах та раді профілактики; проведення 

заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, місячника профілактики шкідливих 

звичок та правопорушень, правових знань та правової пропаганди, під час тижня 

адміністративного контролю. Школа  співпрацювала  з працівниками медичних закладів, 

правоохоронних органів та громадських організацій. Центром здоров’я Оболонського 

району були проведені лекції стосовно особистої гігієни, вікових особливостей підлітків, 

проводились окремо для дівчат та хлопців щодо особливостей статевого розвитку. 

Проводився лекторій для учнів «Молодь і закон». Центром тверезості району було 
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проведено цикл лекцій про шкідливість алкоголю, тренінг для учнів «Я проти булінгу». 

Учні школи взяли участь у найдовшому уроку « Глобальні цілі сталого розвитку». Також 

протягом року учнівське самоврядування співпрацювало з благодійною організацією 

«Щаслива лапа». Майже у всіх класах пройшли уроки доброти. Неодноразово учнівське 

самоврядування відвідувало притулок для тварин «Найкращі друзі» 

         Дитяче добровільне обєднання «Райдуга»  - орган учнівського самоврядування,  

який виступає  в особі всіх учнів школи і є представником їх інтересів перед адміністрацією 

закладу.  ДДО «Райдуга» бере активну участь у громадській діяльності школи, діє на 

принципах  добровільності, ініціативності, виборності, згуртованості.  Сфера діяльності 

об'єднання  розділена на   чотири Міністерства (сектори), а саме:  «Міністерство культури та 

відпочинку», Міністерство спорту та туризму», «Міністерство інформаційних зв’язків та 

журналістики» , Міністерство екології та охорони довкілля», які відповідають основним 

напрямкам  роботи учнівського самоврядування. Було затверджено «Статут учнівського 

самоврядування спеціалізованої школи №252 імені Василя Симоненка Оболонського 

району міста Києва. У цьому навчальному році  учнівське самоврядування взяло участь у 

міському проекті «МК-18». Відбулася гра «вибори Президента України». Це допомогло 

учням провести шкільі вибори Президента школи (передвиборча кампанія, агітація, 

реєстрація та виступи кандидатів, власне сам процес виборів, підрахунок голосів). 

ІХ. Соціальний захист, охорона здоров'я 
Протягом навчального року надавалася допомога соціально незахищеним сім'ям. Учні 

пільгового контингенту були забезпечені безкоштовним харчуванням;  діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування – безкоштовною спортивною формою; діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей СЖО, діти, батьки яких загинули в 

АТО, діти з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей – 

безкоштовними новорічними подарунками ( 70 учнів ). 

 

Соціальний паспорт школи: 
- Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування -2; 

- Діти-напівсироти – 22; 

- Діти-інваліди  - 17; 

- Діти, які перебувають на індивідуальному навчанні –  6 + 2 на домашньому навчанні; 

- Діти-чорнобильці(всі категорії) – 26; 

- Малозабезпечені сім’ї – 2; 

- Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні 

службових обов’язків --- 

- Багатодітні сім’ї – 72; 

- Сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах – 2; 

- Матері-одиначки – 2; 

- Обдаровані діти – 16; 

- Дiти з сімей переселенців – 24; 

- Діти, батьки яких загинули в АТО – 2; 

- Діти, батьки яких проходять службу в АТО – 31; 

- Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 2. 

Робота соціального педагога здійснювалася за наступними напрямками: 

Діагностичний напрямок: 

1. Проведення соціальної паспортизації. 

2. Формування бази даних соціально незахищених категорій. 

3. Діагностика схильності підлітків до Інтернет-залежності. 

4. Проведення соціально-педагогічне дослідження щодо виявлення насильства стосовно 

здобувачів освіти. 

Профілактичний напрямок: 
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1. Проведення профілактичних бесід з учнями: «Здоровим бути модно»; «Ми проти 

булінгу!»; «Життя – це щастя!». 

2. Проведення занять з елементами тренінгу «Добро починається з тебе!». 

3. Проведення тренінгу з учнями 5-8 класів «Стоп булінг!». 

Консультативний напрямок: 

     важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне 

завдання консультування—допомога учням школи подивитись на свої проблеми збоку, 

побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.  

1. Проведення індивідуальних консультацій за запитом із здобувачами освіти, 

батьками/опікунами, педпрацівниками, а саме: профілактика правопорушень серед 

учнів школи; пропуски занять без поважних причин; соціальний та педагогічний 

супровід учня, що знаходиться у складних життєвих обставинах; адаптації дитини до 

школи та нового середовища та інші. 

2. Формування банку даних учнів «групи ризику» та постійне його оновлення. 

Захисний напрямок: 

соціально-психологічна служба захищає права та інтереси учнів. Соціальний педагог 

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей–інвалідів та інших категорійних дітей, обстеження житлово 

– побутових умов здобувачів освіти за запитом. Взаємодіє з організаціями, які надають 

соціальні послуги. 

 

Організаційно-методична робота: 

          протягом навчального року соціальний педагог систематично оформляв 

документацію, журнал щоденного обліку роботи. Шляхом знайомства з новими методиками 

психодіагностики, корекції, читання психологічної літератури, проходження курсів, 

вебінарів на різних освітніх платформах, підвищувала свій  професійний рівень. Приймала 

участь в навчально-методичних семінарах, конференціях соціальних педагогів міста, 

району. 

Дистанційне навчання: 

      протягом карантину, соціальний педагог, продовжувала свою роботу з педагогами, 

батьками та учнями школи. Проводились онлайн-консультації в Viber; було проведено 

заняття з учнями 5 – х класів в онлайн мережі Zoom «Мої емоції». Соціальним педагогом 

було розроблено поради та  пам’ятки для дітей та батьків, а саме: «Безпечний інтернет», 

«Контроль часу в інтернеті», «Як проводити час з дитиною під час карантину». 

 

Безпечне та комфортне освітнє середовище 
     Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці є одним із пріоритетних 

напрямків роботи. Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне 

освітнє середовище.  

   Територія закладу огороджена, відсутній доступ для стороннього автотранспорту та місця 

«схованок», де учні можуть залишитися без нагляду дорослих. Спортивний та ігровий 

майданчики, навчальні зони - безпечні для дітей та дорослих. 

   Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», 

«Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу та інших численних 

нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться 

під постійним контролем директора школи.  
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   З працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони 

праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями закладу. Класні керівники 

ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують 

проведення вступного, первинного та цільових інструктажів; починаючи з 9-го класу учні 

розписуються в журналі інструктажів. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна зала має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Вивчаючи стан 

травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна 

робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.  

   Разом з тим залишаються випадки травматизму дітей на уроках фізичного виховання, 

перервах. Протягом року сталось три  випадки травмування серед здобувачів освіти під час 

освітнього процесу. У школі розроблено низку заходів, щодо попередження травматизму 

учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, 

аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.      

   Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого 

травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул,  поточні бесіди і 

повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і 

охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних 

заходах.  

   Напередодні літніх канікул з учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання 

дитячому травматизму. Серед учнів та їх батьків проведено також роз’яснювальну роботу 

щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових 

ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення необхідного для здоров‘я 

дитини водного балансу тощо.     

   Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і 

дотримуються їх. Учні та вчителі обізнані з правилами поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій і дотримуються їх. Для цього проводився тиждень безпеки дорожнього руху, 

відпрацьовуються дії у разі надзвичайних ситуацій, запрошувалися спеціалісти для бесід з 

учнями, систематично проводяться інструктажі, тощо. Педагогічний колектив школи 

обізнаний з алгоритмом дій у разі нещасного випадку чи у разі погіршення стану здоров’я 

учнів (відповідно наказу Міністерства освіти та науки від 16.05.2019 № 659 «Про 

затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу».  

   Велика увага приділяється щодо дотримання санітарно-гігієнічного стану    в закладі. Так, 

постійно в кабінетах дотримується температурний режим. Заклад забезпечений меблями, у 

тому числі різних ростових груп. Обладнання більшості навчальних кабінетів дозволяє 

гнучко використовувати простір під час освітнього процесу. Рівень освітлення відповідає 

нормативним вимогам. Забезпечення питного режиму здійснюється бутильованою водою. 

Необхідно зазначити, що вчителі проводять профілактичну роботу щодо дотримання 

гігієнічних норм, бесіди з учнями щодо важливості дотримання таких норм, на уроках 

біології та основ здоров’я з питань гігієни проходить актуалізація знань, в класних кабінетах 

наявні інформаційні плакати. 

   Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього 

процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи, заступників 

директора школи з НВР Кручко Л.А.,  Кривицької М.Т., заступника директора з АГЧ 

Зенікова В.В. На початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні Акти-
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дозволи на проведення занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, 

Паспорт санітарно-технічного стану школи.  

   На спільному засіданні педагогічної ради та ради школи розглянуто план роботи школи на 

2020/2021 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці».    

   Інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності 

поновлені та затверджені наказом № 65 від 03.07.2020р. Інструкції складено згідно з 

Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 року. У наказі по 

школі «Про розподіл функціоналу» передбачено відповідальних за організацію роботи з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний 

час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі. 

За планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, 

техніки безпеки, пожежної безпеки. За графіком проводяться й заліки працівників, про що 

оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі.  

   На 01.09.2020року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом 

приступити до роботи.  

   Запасні ключі від усіх шкільних приміщень знаходяться у директора школи, основні ключі 

від усіх шкільних приміщень щоденно видаються черговим вахтером, повертаються 

наприкінці робочого дня та зберігаються на вахті.   

   У в школі встановлено пожежну сигналізацію, відеоспостереження, тривожну кнопку. 

Приміщення школи забезпечені первинними засобами пожежогасіння. По всій школі 

розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.  

   Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 

перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи 

школи, перед зимовим сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка 

від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від 

льодяної корки). Усі кабінети, приміщення школи забезпечують оптимальні умови для 

реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні кабінетів 

початкових класів, фізики, біології, інформатики, спортивна зала обладнані засобами 

навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми.  

   У школі створені умови для здорового та якісного харчування: належний матеріально-

технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень 

для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, місця для видачі готових страв є чистими та 

регулярно миються.  

   Школа забезпечена в повному обсязі дезинфікуючими засобами  та туалетним папером, 

паперовими рушниками, рідким милом з асептичною дією, засобами для миття підлоги та 

обладнання.      

   Більшість представників шкільної спільноти та гості школи зазначають,що в закладі 

перебувати комфортно. Простір організований доцільно, на усіх трьох поверхах є м’які 

диванчики та  лавочки для учнів, наявна рекреаційна зона.       

   Навколо школи безліч клумб з квітами. 

X.  Звіт про роботу практичного психолога школи 

Мета психологічної служби в школі – науково – психологічне забезпечення 

навчально – виховного процесу, тобто організація, побудова і проведення цього процесу 
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на основі сучасних психолого-педагогічних теорій виховання й розвитку особистості 

учнів. 

     Протягом року, велося систематичне спостереження за психологічним розвитком дітей. 

Проводилися регулярні психодіагностичні обстеження, оцінювались характер і темп 

психічного розвитку, давались рекомендації щодо їх навчання та виховання. Проводилися 

просвітницькы профілактичны бесіди, наради та тренінги із попередження булінгу. 

Постійно супроводжувалися учні перших класів, які навчалися за програмою НУШ.  

 

          Протягом року була проведена така робота: 

1. Психодіагностична робота: 

 початкова школа:  вивчення особливостей адаптації першокласників до навчання у 

школі; вивчення спрямованості особистості; дослідження шкільної тривожності 

молодших школярів; дослідження розвитку інтелектуальних здібностей; діагностика 

готовності до навчання у школі майбутніх першокласників; 

 середня школа:  психодіагностика з метою вивчення адаптації п’ятикласників до 

навчання у старшій школі; вивчення мікроклімату в колективі, структури взаємодії, 

та розробка рекомендацій щодо його покращення; діагностика вад особистісного 

розвитку; виявлення інтелектуальної обдарованості; профілактика суїцидальної 

поведінки в підлітків;  

 старша школа:  оцінка домінуючої стратегії психологічного захисту в конфліктах; 

діагностична робота з дітьми із сімей зони АТО; психолого-педагогічний супровід 

експерименту мультипрофільного навчання; вивчення здібностей та інтересів  учнів 

9-х класів вз метою їх профорієнтації та визначення з вибором профільного 

предмету; проведення анкетування учнів, які обрали профільні предмети; 

діагностичне вивчення сфери інтересів та професійної визначеності; профілактика 

суїцидальної поведінки в підлітків; 

 педпрацівника та батьки:  індивідуальна та групова діагностична робота за  запитом 

адміністрації школи, учителів, дітей, батьків; ознайомлення з даними результатами 

діагностик та методик. 

 

 

2. Психологічна просвіта: 

        Педпрацівники: проведення круглого столу з  класними керівниками перших  

класів на тему: «Труднощі першокласників в період адаптації»; консультації з питань 

навчання та виховання;  круглий стіл з вчителями початкової школи «Психологічний 

супровід НУШ»; семінар з елементами тренінгу з вчителями середньої школи 

«Особливості адаптації п’ятикласників до навчання у старшій школі»; ознайомлення 

з даними результатами діагностик та методик;  круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. Маски булінгу». 

        Батьки: виступи на батьківських зборах; консультації з питань навчання та 

виховання; консультації,  профконсультації;  ознайомлення з даними  результатами 

діагностик та методик;  проведення тренінгу  «На шляху до взаємодії та 

порозуміння». 

     Учні:  просвітницька робота з старшокласниками на тему: «Стандарт особистості і 

індивідуальність»; проведення семінару для учнів 9-11 класів на тему: «Діагностика  

стартової готовності до професійної діяльності»; проведення ряду тренінгів 

попередження булінгу «Я проти булінгу. Давай дружити» (учні 2 – В, 3 – Б, 4 – А, 5 – 

Б, 6 – А класів). 

 

3. Консультаційна робота: 
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      Педпрацівники:  ознайомлення класних керівників із даними результатами 

діагностики, анкетуванням, оформлення висновків і рекомендацій із збереженням 

конфеденційності); консультування  педагогів із питань навчання та виховання. 

     Батьки:   ознайомлення батьків із даними результатами діагностики, анкетуванням, 

оформлення висновків і рекомендацій ( із збереженням конфеденційності); 

консультування для батьків першокласників на тему:  «Психологічна готовність дитини 

до шкільного навчання»; консультування батьків із питань навчання та виховання; 

бесіди з батьками  щодо можливості вибору конкретних профілів та варіанти зміни 

рівнів навчання; консультування та проведення бесід із батьками з тимчасово 

окупованих територій. 

      Учні: консультування школярів з актуальних питань; індивідуальне консультування 

учнів, що мають труднощі у виборі професії; бесіди з учнями, щодо можливості вибору 

конкретних профілів та варіанти зміни рівнів навчання; консультування та проведення 

бесід із  дітьми з тимчасово окупованих територій. 

 

4. Корекційно-відновлювальна та розливальна робота: 

Проведення індивідуально корекційні роботи з батьками, учнями та  вчителями на теми: 

«Учні із зони АТО»; «Поведінка важковихованих учнів»; «Дезадаптація учнів до шкільного 

навчання». У перших класах проводиться корекційно - розвивальна програма: «Адаптація 

першокласників засобами комунікації».  

5. Організаційно-методична робота: 

Протягом року складалися щомісячні плани, велися журнали щоденного обліку роботи 

психолога; журнал планування роботи психолога; журнал протоколів індивідуальних та 

групових консультацій; журнал реєстрації звернень учнів, батьків та учителів.  Шляхом 

знайомства з новими методиками психодіагностики, корекції, читання психологічної 

літератури підвищувала свій  професійний рівень. 

 

   

ХІ. Звіт про роботу бібліотеки  

 
У школі працюють досвідчені бібліотекари, які повністю забезпечують належний 

рівень роботи бібліотеки. 

На початок нового навчального року 2020-2021 р.р.: художній фонд становив 5036 

примірників, підручників – 16015 примірників. 

Діяльність шкільної бібліотеки у 2020-2021 р.р. була спрямована на виконання її 

головних завдань, а саме: 

 формування і організація книжкового фонду; 

 організація роботи з читачами; 

 організація виставок; 

 масова робота; 

 діагностична робота; 

 добірка матеріалу до напрямків виховної роботи навчального закладу. 

У цьому році були організовані такі тематичні виставки: 

 до Дня Незалежності України «Україно, ти для нас єдина», «Моя земля – це 

незалежна Україна»; 

 до Дня Всеукраїнських бібліотек «Бібліотека – океан людської мудрості»; 

 до Дня працівників освіти «Вклоніться, люди, вчителю своєму»; 

 до Дня українського козацтва «Лине слава козацька з далеких віків», «Пам'ять про 

славних козаків житиме вічно»; 

 до Дня Української писемності та мови «Бринить, співає наша мова»; 
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 до Дня пам’яті жертв голодомору «Минуле стукає в наші серця», «Україна пам’ятає, 

світ визнає»; 

 до Дня Соборності України «Нам берегти тебе, соборну і єдину». 

У читальному залі були оформлені інформаційні стенди: 

 календар пам’ятних дат; 

 конкурс «Живи, книго!»; 

 книжкова лікарня; 

 поради читачам; 

 Державна символіка України; 

 правила користування бібліотечним фондом; 

 поради батькам. 

Бібліотека на допомогу вчителю: 

- на початку навчального року вчителі знайомляться з переліком підручників, зошитів, 

посібників, допущених Міністерством освіти та науки України для використання в 

навчальному процесі; 

- систематично оформлюються виставки нової навчальної та методичної літератури; 

- рекомендована література для вчителів з метою профілактики негативних явищ в 

шкільному середовищі; 

- проводиться систематичне інформування класних керівників про читацьку 

активність учнів класу, про заборгованість читачів перед бібліотекою; 

- проводились книжкові виставки: 

 нових надходжень, 

 до предметів тижнів, 

 цикли ілюстрованих виставок. 

Особливе значення для шкільної бібліотеки має довідково-бібліографічний апарат. У 

бібліотеці ведеться алфавітний каталог, систематичний каталог педагогічної літератури, 

систематична картотека статей. 

Під час дистанційного навчання шкільна бібліотека надавала такі послуги:  

- вчителі використовували приміщення бібліотеки для проведення онлайн-уроків; 

- розміщувались новини на сайті школи, пропонувались посилання на різноманітні 

електронні платформи, ресурси і сайти. 

Використовуючи різні форми і методи інформаційної роботи, бібліотекари школи 

роблять усе, щоб читачі були переконані, що шкільна бібліотека є орієнтиром у світі знань, і 

могли  отримати кваліфіковану допомогу у доборі потрібної їм інформації.   

 

    ХІІІ.  Благодійний фонд „Школа-родина” 
  Благодійний фонд „Школа-родина”, створений батьківським комітетом, сприяв в 

організації цілодобової охорони школи, ремонту шкільних приміщень, рекреацій школи, 

покращенню матеріальної бази, обслуговування комп’ютерної техніки, матеріальної 

винагороди дітей (учень року), забезпеченні належних санітарно-гігієнічних умов у школі, в 

придбанні наочності. 

Головою правління фонду є Радченко Людмила Володимирівна. 

 

 
                                              ЗВІТ 

                   Про благодійну діяльність БФ «Школа-родина» 

                                   За 2020-2021 навчальний рік 

 
  Звіт надається за наступний період: з 01.09.2020 по 01.06.2021 р. 



ЗВІТ СШ252 2020/21 
 

 

16 

Протягом вищевказаного періоду, на розрахунковий рахунок фонду отримано  благодійних  

внесків на загальну суму 229 958 гривень. 

 

З метою забезпечення статутних завдань благодійного фонду «Школа-родина», за  період з 

01.09.2020 р. до 01.06.2021 р. була надана благодійна допомога СШ № 252  на загальну суму 

186 495 гривень.  

 

А саме: 

На оплату послуг фізичної охорони школи  - 96 600 грн. 

 

Заправка та відновлення картриджів –  5072  грн. 

 

Господарські товари  - 5661  грн. 

 

Канцелярські товари  - 5186 грн. 

 

Журнали  – 1545 грн. 

 

Маршрутизатори, флеш-пам’ять, миша комп’ютерна, комутатори   -  6679 грн. 

 

 Ноутбуки – 23 797 грн. 

 

Оренда цифрових портів школою (інтернет)  - 4800 грн. 

 

Подовження послуг хостингу для шкільного сайту   - 1280 грн. 

 

Тарілки в їдальню школи – 2980 грн. 

 

Мийні засоби  - 4496 грн. 

 

Придбання віконної фурнітури на заміну зіпсованій  - 6146  грн. 

 

Послуги державної поліції охорони (сигналізація у 6 кабінетах)  – 12 903 грн. 

 

Регулювання та встановлення нової віконної фурнітури в школі – 9350 грн. 

 

Інформація надана без урахувань витрат благодійного Фонду на своє утримання. 

 

 

 

 

 

 


