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Звіт про роботу 

спеціалізованої  школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

французької мови  № 269 міста Києва 

за 2020 – 2021 навчальний  рік 

 

І. ВСТУП (загальні відомості) 

На кінець  2020-2021 навчального року  в школі навчалися 1229 учнів. У 

початковій школі у 19 класах – 582 учнів, у 5-9 класах – 537 учнів (19 класів), у 

10-11 класах – 110 учні (4 класи).  

    Отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти 70 учнів, з них 

свідоцтво з відзнакою – 7 учнів, отримали свідоцтво про здобуття повної 

середньої освіти 51 учень, з них нагороджено золотою медаллю «За високі 

досягнення у навчанні» - 2 учнів, срібною  медаллю «За досягнення у навчанні» 

- 2 учні. 

 У  школі  працюють 79 вчителів, 3 асистента вчителя, 2 вихователя ГПД, 

5 керівників гуртка.  

Якісний склад педагогічного колективу: 

 Кандидат педагогічних наук – 1 вчитель 

 «Учитель-методист» - 24 вчителя 

 «Старший учитель» - 11 вчителів 

 Спеціаліст вищої категорії – 47 вчителів 

 Спеціаліст І категорії – 11 вчителів 

 Спеціаліст ІІ категорії – 14 вчителів 

 Спеціаліст – 5 вчителів  

 Тарифний розряд – 1 вчитель  

 
 

12  учителів  нагороджені  знаком  “Відмінник  освіти  України”; 

Якісний склад педагогічного колективу

кандидат педагогічних наук - 1 
вчитель (Лікарчук А.М.)
"учитель-методист" - 24 вчителі

"старший учитель" - 11 вчителів

спеціаліст вищої категорії - 47 
вчителів
спеціаліст І категорії - 11 вчителів

спеціаліст ІІ категорії - 14 вчителів

спеціаліст - 5 вчителів

тарифний розряд - 1 вчитель
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25 учителів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України.  

ІІ. Освітнє середовище закладу освіти 

1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

1.1. Територія закладу 

Територія закладу є комфортною і безпечною для навчання та праці. Є 

облаштовані спортивні та ігрові майданчики для учнів зі справним інвентарем, 

футбольне поле. Територія є достатньо озелененою. Огорожа закладу потребує 

ремонту. 

1.2. Приміщення закладу 

Приміщення початкової школи (навчальні кабінети, допоміжні 

приміщення, туалетні кімнати) відокремлені від приміщень учнів старшої 

школи. Належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, 

незагромаджені коридори та сходові клітини.  

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного 

користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали. Постійно 

відбувається дотримання режиму провітрювання приміщень.  

Туалетні кімнати відповідають санітарним нормам та облаштуванню всім 

необхідним (відокремлені кабінки з дверима, вода, мило, папір – все є в 

наявності). Деякі санітарні приміщення потребують ремонту. 

 Ведеться постійний контроль за температурним режимом і рівнем 

освітленості. Для комфортного перебування у школі, розроблений гнучкий 

дизайн середовища, якість якого має безпосередній вплив на мотивацію до 

навчання. 

Гнучкість дизайну забезпечується через мобільні робочі місця для 

індивідуальної, групової та колективної роботи та створює можливості для 

швидкої зміни конфігурації освітнього середовища, форм роботи під час 

заняття. Навчальні кабінети початкової школи поділені на осередки для різних 

видів роботи та відпочинку учнів. Використовуються ергономічні меблі для 

різних ростових груп, заокруглені кути стільниць, спинок і сидінь. Перевага 

надається легким полицям замість нагромадження масивних меблів. У 

приміщеннях школи відбувається розумне використання кольорів, картинок, 

наочності. Стіни школи використовуються для інформаційних матеріалів, 

учнівських малюнків, творчих робіт. В коридорах та навчальних кабінетах 

наявні місця для відпочинку дітей. Облаштовані місця для роботи та 

відпочинку педагогів і в навчальних кабінетах, і в учительській кімнаті. 

Для того, щоб освітній процес проходив якісно, школа забезпечена 

необхідними приміщеннями та засобами навчання. За проєктною потужністю, 

школа відповідає оптимальній кількості приміщень та їх площі. В школі є: 

 Різноманітні навчальні кабінети  

 Навчальні кабінети з лаборантськими (хімія, фізика, біологія) 

 Майстерні 

 2 спортивні зали 

 Актова зала 
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 Бібліотека 

 Їдальня  

 Адміністративні приміщення  

 Ресурсна кімната  

 Кабінет психолога 

 Методичний кабінет  

 Кабінет соціального педагога 

 Допоміжні та підсобні приміщення (вестибюль, рекреації, санвузли) 

Навчальні кабінети обладнані з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог 

та вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності. Кабінети інформатики, 

іноземної мови, лабораторії забезпеченні відповідним обладнанням для 

формування ключових компетентностей (зокрема, здатності спілкуватися 

іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної). Кабінети початкової школи 

забезпечені наочно-дидактичним матеріалом – демонстраційним та 

роздатковим для індивідуальної та групової роботи учнів, який виготовлений з 

безпечних та якісних матеріалів.  

Школа забезпечена первинними засобами пожежогасіння, приміщення 

обладнані засобами автоматичної пожежної сигналізації, наявні, в належному 

стані, пожежні виходи та шляхи евакуації, занулене і заземлене 

електрообладнання, яке використовується, справна ізоляція електропроводки, 

учні та працівники закладу – обізнані із правилами пожежної безпеки. 

Для того, щоб забезпечити у закладі належний рівень дотримання вимог 

щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності чітко розподілені 

повноваження з охорони праці серед керівництва закладу (пожежна безпека – 

відповідальний Жеребко С.П., інструктор з охорони праці – Вострікова К.Ю.). 

Навчальні кабінети, майстерні облаштовані відповідно до вимог охорони праці 

та безпе6еки життєдіяльності. Однак слід зазначити, що спортивні зали 

потребують ремонту.  

Протягом року велика увага приділялася створенню безпечних умов для 

всіх учасників освітнього процесу. Перед початком навчального року в 

кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлені акти-дозволи на 

проведення навчальних занять та акти на спортивні зали та майданчики. 

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності та попередження травматизму 

постійно обговорюється на нарадах при директорі.  

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. Протягом навчального року зафіксовано 1 

травму та 6 мікротравм. Причини виникнення травм з’ясовуються, 

аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться 

профілактичні заходи. 

В школі відбуваються постійні інструктажі з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності як серед учнів, так і працівників.  
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1.3. Харчування дітей 

Якісне та здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та 

успішного навчання дітей. Наша школа дбає про забезпечення умов для 

якісного і здорового харчування, а також формує у учнів стійкі навички 

харчування.  Здорове харчування має багато переваг, і є дуже важливим для 

кожної людини. Формування корисних звичок ще у ранньому віці багато в чому 

впливає на наше майбутнє. Збалансоване та здорове харчування відіграє дуже 

важливішу роль у фізичному та розумовому розвитку дитини. Від цього 

залежить її зовнішній вигляд, успішність у навчанні та настрій в цілому. 

Був організований зручний режим харчування для всіх учнів школи, 

враховуючи кількість учнів та пропускну можливість їдальні. У школі 

запроваджено безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів та 5-11 класів із 

числа дітей пільгових категорій, а саме дабл-меню – 2-3 страви на вибір. Дабл-

меню дає можливість кожній дитині безпосередньо в їдальні обрати із 

запропонованих 2-х варіантів меню той, який їм сьогодні більше подобається. 

Водночас поживна цінність і вартість обох варіантів сніданку однакова. 

В їдальні вже встановлений і працює термінал. Тепер в шкільній їдальні 

можна розрахуватись банківською картою. 

Шкільна їдальня – відповідає санітарно-гігієнічному стану, забезпечена 

необхідним обладнанням,  меблями і посудом. В приміщенні для приготування 

їжі дотримуються режиму зберігання продуктів та готових страв. Щоб створити 

у школі умови для здорового, якісного харчування, директор та його 

заступники постійно контролюють: 

 Належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; 

 Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях, де 

готується їжа, та їдальні; 

 якість продуктів, що надходять до їдальні, умови їх зберігання, 

дотримання термінів реалізації; 

 дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці та 

проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками 

харчоблоку.  

1.4. Бібліотека  

В 2020-2021 навчальному році продовжилась робота над 

трансформуванням шкільної бібліотеки у сучасний інформаційно-методичний 

центр. Були оновлені меблі та замовлені підручники для 4-х, 8-х класів на 2021-

2022 навчальний рік. 

1.5. Матеріально-технічне забезпечення  

Щорічно покращується матеріальна база школи. Упродовж 2020-2021 

навчального року за бюджетні кошти для школи придбано: 

1. Миючі та дезинфікуючі засоби та пристосування: 

- Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь 

- Туалетний папір 

- Паперові рушники 

- Мило туалетне тверде (50 шт.) 

- Рідке мило (145 л) 
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- Дитячі вологі серветки (268 шт.) 

- Килимок для утримання дезинфікуючого засобу (8 шт.) 

-  Дезинфікуючий засіб  

- Дозатори рідкого мила (1 шт.) 

- Пакети для сміття (54 шт.) 

2. Обладнання для спортивної зали: 

 Спортивний мат (22 шт.) 

3. Дидактичні матеріали: 

 Демонстраційний набір цифр і знаків (5 шт.) 

 Набір таблиць до основних розділів граматичного матеріалу з української 

мови та читання (5 шт.) 

 Магнітний календар – українська мова (5 шт.) 

 Комплект розумні кубики + тренажер для письма (25 шт.) 

 Набір годинників пісочних – 1, 2, 5 хв. (5 шт.) 

 Магнітний набір для вивчення часток та дробів (5 шт.) 

 Частки та дроби, геоборд (5 шт.) 

 Терези з набором важків (15 шт.) 

 Компас (20 шт.) 

 Лупа шкільна (40 шт.) 

 Танграм (5 шт.) 

 Танграм – розумні пластинки (5 шт.) 

 Набір для вивчення поняття розряду числа Драго (5 шт.) 

 Вивчення дробів Професор (5 шт.) 

 Набір для навчання усному рахунку (5 шт.) 

 Картки для усного рахунку із завданнями (5 шт.) 

 Набір для вивчення розряду числа Професор 9999 (5 шт.) 

 Магнітний пазл «Тіло людини» (10 шт.) 

 Набір дидактичного матеріалу для вчителя (5 шт.) 

 Каса складів (5 шт.) 

 Набір лічильного матеріалу (муляжі фруктів, овочів, транспорту, тварин – 

5 шт.) 

 Комплект: дошка магнітна для маркера і 4 маркера (5 шт.) 

 Фліпчарт магнітний для маркера і 4 маркера (5 шт.) 

 Дошка магнітна для крейди (3 шт.) 

4. Господарський інструмент: 

- Вила (4 шт.) 

5. Шкільна документація, канцтовари: 

 Особова справа (150 шт.) 

 Табель 2-4 класів (430 шт.) 

 Табель 5-11 класів (680 шт.) 

 Журнал групи продовженого дня (9 шт.) 

 Журнал пропущених уроків (3 шт.) 

 Журнал планування гурткової роботи (15 шт.) 
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 Книга відвідування учнів (2 шт.) 

 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (20 шт.) 

 Журнал обліку вихідної кореспонденції (1 шт.) 

 Журнал обліку вхідної кореспонденції (1 шт.) 

 Книга особового складу працівників (1 шт.) 

 Формуляр читача (А6-50, А5-50) 

 Класний журнал 1-4 кл. (19 шт.) 

 Класний журнал 5-11 кл. (23 шт.) 

 Папір А4 (1142) 

 Папір А3 (5) 

6. Меблі для кабінетів: 

- Шафа дитяча тримісна (3 шт.) 

- Шафа дитяча п’ятимісна (7 шт.) 

- Шафа з пластиковими шухлядами (2 шт.) 

- Шафа книжкова з 2 дверима (30 шт.) 

- Шафа книжкова з 4 дверима (18 шт.) 

- Шафа для одягу (13 шт.) 

- Комплект 1-місний антисколіозний регульований по висоті (стіл-парта, 

стілець) – 150 шт. 

- Стіл бар’єр (3 шт.) 

- Стіл кафедра бібліотечна (1 шт.) 

- Стілець вчителя (5 шт.) 

- Стілець учнівський (220 шт.) 

- Лава 3-х місна (35 шт.) 

- Стіл вчителя кутовий (5 шт.) 

- Стіл-парта учнівська (128 шт.) 

- Стіл вчителя з тумбою (3 шт.) 

- Вішалка металева на тринозі (1 шт.) 

- комплект засобів навчання для кабінету хімії (1 шт.) 

7. Побутова техніка: 

- Холодильники  (1 шт.) 

- Відпарювач (1 шт.) 

- Електросупниця (2 шт.) 

- Марміт (5 шт.) 

- Багатофункційний пристрій EPSON (5 шт.) 

- Ламінатор (3 шт.) 

- Шафа холодильна (1 шт.) 

- Система фільтрації води (1 шт.) 

- Проектор (5 шт.) 

- Ноутбук (5 шт.) 

8. Медикаменти 

 Безконтактний інфрачервоний термометр (2 шт.) 

 Маска захисна (1650 шт.) 

 Маска захисна 3-х шарова (100 шт.) 
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9. Обладнання для ресурсної кімнати : 

 Засоби для сенсомоторної інтеграції (1 шт.) 

 Обладнання для забезпечення корекції з порушеннями мовлення (1 

шт.) 

10.  Приладдя для їдальні: 

 Каструлі  

 Серветки столові  

 Стіл для їдальні (6 шт.) 

 Рукавички медичні  

 Обладнання для харчоблоків (1 шт.) 

Виконані ремонтні роботи: 

- Поточний ремонт приміщень; 

- Обслуговування електрощитових та електромереж, тривожних кнопок, 

сантехнічних мереж, протипожежної сигналізації; 

- Технічне обслуговування вогнегасників;  

- Проведення дезінфекції, дератизації; 

- Послуги зі знищення паразитарних комах; 

- Підготовка до опалювального сезону теплового пункту; 

- Медичні огляди працівників;  

- Обрізка дерев; 

- Підключення пароконвектоматів;  

- Обслуговування фільтруючих систем та питних фонтанчиків. 

Було виконано ремонт їдальні та здійснено частково утеплення фасаду 

школи; створене безбарьєрне середовище. 

1.6. Проєкт громадський бюджет 

Наша школа постійно бере участь у проєктах громадського бюджету. В 

2021 році реалізується проект «Школі 269 – сучасний освітній простір». В 

рамках даного проекту буде оновлено технічне забезпечення актової зали та 

встановлені кондиціонери; в коридорах школи будуть встановлені відео 

камери, шкільний музичний дзвоник та покращене технічне забезпечення 

кабінетів школи.  

2. Освітнє середовище, яке вільне від будь-яких форм насильства і 

дискримінації 

Будь-яка діяльність буде системною, якщо вона відповідним чином 

спланована. А такий важливий аспект освітньої діяльності, як запобігання будь-

яким формам дискримінації і булінгу в школі, потребує чіткого планування та 

дій. В нашій школі проводиться комплекс заходів із запобігання, профілактики 

та попередження булінгу.  

Протягом навчального року  проводилися такі заходи щодо запобігання 

булінгу та будь-яким іншим формам насильства: 

 Створення безпечного освітнього середовища (будівля школи адаптована 

для забезпечення можливості нею користуватись усім учасникам 

освітнього процесу без дискримінації через фізичні можливості, постійне 
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спостереження за поведінкою учнів під час перерв, безпечний доступ до 

мережі Інтернет) 

 Інформаційно-просвітницькі заходи  

 Навчання педагогів (бесіди, круглі столи щодо методик запобігання 

виникненню насильства у дитячому колективі або ранніх ознак його 

виявлення) 

 Чіткою і доступною мовою прописані порядок звернення щодо булінгу чи 

інших видів насильства, а також алгоритм дій для педагогів, інших 

працівників школи та адміністрації у випадку виявлення фактів булінгу. 

 

3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого 

до навчання освітнього простору  

Школа забезпечує максимально зручне для всіх учасників освітнього 

процесу середовище, яке відповідає основним принципам інклюзивної освіти, 

рівності та поваги до прав людини. Облаштування освітнього середовища 

школи є невід’ємною частиною нашого закладу. В школі використовується 

принцип розумного пристосування. 

Розумне пристосування – це запровадження, якщо це потрібно в 

конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою 

забезпечення реалізації особами з особливим освітніми потребами 

конституційного права на освіту нарівні з іншими особами.  

Відповідно до цього принципу був встановлений пандус, 

використовуються меблі, висота яких регулюється, а також відбувається 

постійне удосконалення та покращення ресурсної кімнати, з метою організації 

освітнього процесу, спрямованого на гармонійний емоційний, психічний та 

фізичний розвиток дітей з особливими освітніми потребами. 

 Шкільна ресурсна кімната відповідає вимогам доступності та 

універсального дизайну. Її використовують для проведення індивідуальних 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять; психологічного 

розвантаження, формування навичок самообслуговування.  

3.1. Навчання дітей з особливими освітніми потребами  

У школі застосовуються методики та технології роботи з дітьми з 

особливим освітніми потребами. Особливі освітні потреби мають діти, 

навчання яких потребує додаткових ресурсів. Наявність таких дітей в класах 

нашої школи потребує від вчителів застосування освітніх технологій і методик, 

які максимально враховують особливості дітей з ООП та допоможуть їм 

безболісно інтегруватись до дитячого колективу.  

 На кінець  навчального року в школі навчалося 5 учнів з особливими 

освітніми потребами (ООП). Інклюзивним навчанням охоплено 3 класи. 

Протягом року забезпечено командний підхід до організації освітнього процесу 

для цих дітей  (співпраця учителів, батьків, фахівців: асистента вчителя, 

психолога, логопеда, дефектолога). Для кожного учня була створена команда 

супроводу, складена індивідуальна програма розвитку, проводилися 

корекційно-розвиткові заняття. З метою організації освітнього процесу, 

спрямованого на гармонійний емоційний, психічний та фізичний розвиток дітей 
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з особливими освітніми потребами, в школі створена ресурсна кімната; спільно 

з ІРЦ Голосіївського району проведено «круглий стіл»  «Інклюзивна освіта – 

крок до рівності» (жовтень 2020 року); протягом року проводилися наради при 

директорові: «Адаптація учнів в інклюзивному класі». 

Вчителі школи володіють методиками роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. Під час уроків вчителі співпрацюють з асистентами 

вчителя, дітям комфортно під час занять і вони постійно залучені до роботи. 

Під час підготовки до уроків учителі враховують індивідуальні особливості 

учнів з особливими потребами, вивчають різні педагогічні методики щодо 

ефективного розвитку здібностей дітей. 

У листопаді 2020 року був проведений моніторинг організації 

інклюзивного навчання для дітей з ООП.  Під час вивчення питання стану 

реалізації інклюзивного навчання було виявлено, що залучення дітей з 

особливими потребами до такої форми навчання позитивно впливає на 

соціально – емоційну сферу фізичний та творчий розвиток.  

Учителі та батьки відзначають, що за період навчання учнів за 

інклюзивною формою відбуваються позитивні зміни: вони із задоволенням 

спілкуються з однолітками, краще адаптуються до роботи на уроці, швидше 

звикають до ритму уроку, позитивно ставляться до навчання, адекватно 

реагують на зауваження вчителя. 

3.2. Індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) 

У 2020-2021 н. р. в школі за індивідуальною формою навчалася 2 учениці, 

які за станом здоров'я не могли відвідувати школу. Освітній процес з ними 

забезпечували 15 учителів. Індивідуальне навчання здійснювалось за 

індивідуальним навчальним планом, розробленим з урахуванням 

індивідуальних особливостей учениць, їх здібностей та потреб. 

ІІІ. Професійний розвиток педагогів 

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше 

набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду. 

Запорукою  ефективності  освітнього  процесу  було  і залишається  

підвищення  професійного  рівня  педагогів.  Протягом  року вчителі школи 

підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі 

шкільних, районних та міських семінарів, навчання на курсах  післядипломної  

освіти,  а  також  в  рамках  атестації.  Повністю реалізований  план  курсової  

перепідготовки.  

Основними напрямами підвищення кваліфікації у звітному періоді були: 

 розвиток професійних компетентностей (знання навчального 

предмета, фахових методик, технологій); 

 формування у здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону 

України «Про освіту»; 

 психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, 

основи андрагогіки; 
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 створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 

особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової 

підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами (до 

таких дітей, зокрема, можуть бути віднесені діти з інвалідністю, обдаровані 

діти, діти, які не встигають опанувати навчальну програму з різних причин 

тощо); 

 використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій 

в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку; 

 мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність; 

 розвиток управлінської компетентності. 

 

 

1. Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників 

Ефективним способом підвищення професійної кваліфікації вчителів 

нашої школи в поточному навчальному році стали сучасні освітні платформи. 

На них вчителі проходили і проходять різноманітні курси, які зараховуються як 

частина необхідної перепідготовки у межах 150 годин на 5 років. Перелік 

освітніх платформ, які використовували вчителі у 2020-2021 навчальному році: 

 EdEra 

 Prometheus 

 НаУрок 

 ВСЕОСВІТА 

Вчителі нашої школи продовжують брати участь у русі вчительських 

конференцій EdCamp Україна. В цьому навчальному році з 28 червня по 9 

липня на базі нашої школи відбувається дитячій франкомовний табір он-лайн 

GoCamp 2021 для учнів з  носіями французької мови. В таборі діти беруть 

участь в реалізації захоплюючих проектів та завдань, спілкуються французькою 

мовою між собою та з іноземними волонтерами – носієм мови. За допомогою 

спеціально розробленої програми діти вчяться працювати в команді, критично 

мислити та бути толерантними. Наші вчителі французької мови           

Лактіонова О.О, Скремінська Н.М., Середа М.О. є вчителями – менторами.  18-

19 червня 2021 вони пройшли тренінг   від  громадської організації  GoGlobal, 

які відповідають за супровід групи дітей. Робочою мовою тренінгів є 

французька.    

У 2020-2021 навчальному році, курси підвищення кваліфікації педагогічні 

працівники продовжили проходити за накопичувальною кредитно-модульною 

системою (ECTS) і були запропоновані їм курси на вибір педагога. Через 

посилені протиепідемічні заходи у місті Києві весь навчальний процес курсів 

підвищення кваліфікації здійснювався в дистанційному режимі. 

2. Атестація педагогічних працівників 

За підсумками атестації  присвоєно: другу кваліфікаційну категорію – 5 

вчителям; першу кваліфікаційну категорію – 1 вчителю. Рішенням атестаційної 

комісії  встановлено  відповідність  раніше  присвоєній кваліфікаційній  
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категорії  «спеціаліст  вищої  категорії» - 4 вчителям; підтвердили педагогічне 

звання «старший вчитель» - 2 вчителя, підтвердили педагогічне звання 

«вчитель-методист» - 3 вчителя. 

В лютому-березні 2021 року були проведені творчі звіти та презентація 

роботи вчителів (он-лайн), які атестувалися в 2020-2021 навчальному році.  

Педагоги поділилися  своїми надбаннями,  досвідом  роботи  з  колегами.  

Вчителі-методисти школи мають власні методичні розробки  апробовані 

вчителями шкіл  Голосіївського району та схвалені науково-методичною радою 

науково-методичного центру управління освіти Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації, протокол №1 від  «10»  грудня  2020 року: 

- Балашенко Олена Федорівна на тему Формування ключових 

компетентностей учнів під час розв’язування задач на уроках фізики при 

вивченні теми: «Механіка» в 10-му класі »; 

- Топчій Ганна Олександрівна на тему «Використання нестандартних 

диктантів на уроках української мови в третьому класі під час очного і 

дистанційного навчання»; 

- Шерстюк Світлана Іванівна на тему «Методика виконання проєкту в 

етнічному стилі «Лялька-мотанка» на уроках трудового навчання в 9 класі». 

3. Методична робота 

Протягом року методична робота була спрямована на розвиток творчого 

потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми школи, осмислення 

кожним педагогом власного досвіду. Аналіз методичної роботи  засвідчив,  що 

науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів 

підвищився, посилилася увага до розвивальної функції  навчання, до пошуку 

ефективних форм і методів, зміцнів творчий потенціал та зросла професійна 

компетентність кожного учителя.  

Вчителі школи протягом року брали участь в роботі районних науково-

методичних об’єднань. Відповідно до наказу управління освіти Голосіївської 

районної в місті Києві державної від 02 вересня 2019 року № 236 «Про 

організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками 

навчальних закладів Голосіївського району в 2020/2021 навчальному році», 

вчителі школи були призначені керівниками районних науково-методичних 

об’єднань (РМО) району: Скремінська Н.М. – РМО вчителів французької мови; 

Шевчук Л.М. – РМО вчителів історії; Лікарчук А.М. – РМО вчителів хімії. 

Вчителі школи Шевчук Л.М.,  Лікарчук А.М.,     Скремінська Н.М. входили до 

складу науково-методичної ради районного науково-методичного центру.  

До складу творчих груп РНМЦ ввійшли: Білошвець Т.П. – вчитель 

географії; Вакула Г.О. – вчитель французької мови; Мацьоха О.М. – вчитель 

інформатики; Романюк І.І. – вчитель мистецтва; Лакоза В.М. – вчитель 

предмета «Захист України»; Сєдова О.А. – практичний психолог.  

Для організації цілеспрямованої  діяльності  та  забезпечення  

колективного  керівництва  методичною роботою  в  школі  була  створена  

методична  рада,  до  складу  якої  ввійшли заступники  директора  з  

навчально-виховної  роботи,  керівники  шкільних методичних  об’єднань,  

творчих  груп  учителів,  учителі-методисти. 
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Керівники методичних об’єднань 

методоб’єднання вчителів іноземної мови – Середа Мар’яна Олегівна; 

методоб’єднання вчителів початкової школи – Лупеха Людмила 

Анатоліївна; 

методоб’єднання вчителів української та зарубіжної філології - Ганага 

Ірина Валеріївна; 

методичне об’єднання фізико-математичного профілю – Леута Ганна 

Григорівна; 

методичне об’єднання вчителів природничих та суспільних наук – 

Білошвець Тетяна Петрівна; 

методичне об’єднання вчителів  фізичної культури – Подуфалова Наталія 

Михайлівна; 

методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та 

трудового навчання – Домаскіна Наталія Юріївна; 

методичне об’єднання класних керівників – Мазурок Лілія Афанасіївна. 

Здійснюючи теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової 

методичної проблеми школи, членами педагогічного колективу на засіданнях 

методичних об’єднань вивчалися питання, пов’язані з теорією і практикою 

щодо формування і розвитку ключових предметних компетентностей школярів 

в умовах Нової української школи, проводилися методичні наради з метою 

ознайомлення з нормативними документами, Державними стандартами 

викладання  предметів, передовим педагогічним досвідом, удосконалення 

системи самоосвіти вчителів, здійснення моніторингу навчальної діяльності як 

умови підвищення якості освітнього процесу, посилення уваги щодо  роботи    з  

обдарованими  учнями. Особлива увага приділялася застосуванню ІКТ, що 

робить традиційні уроки яскравими, насиченими, ефективними.  

Методична робота школи протягом року була спрямована на формування 

творчої особистості педагога. З цією метою були проведені інструктивно-

методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних 

предметів у 2020-2021 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», 

«Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі 

оцінювання у сучасній школі», «Цифрові освітні ресурси на допомогу 

вчителю», «Доброчесність в сучасному академічному середовищі: правові і 

технологічні аспекти». 

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням 

інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного 

підходу, а саме технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, 

інтерактивних технологій, методу проєктів. Педагоги працювали над 

вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання 

інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування 

особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток 

творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО. 

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи як 

взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі звіти, консультації, 

поєднували групові та індивідуальні форми роботи. 
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Протягом року надавалась методична підтримка й практична допомога в 

поширенні досвіду, апробації методичних розробок, проведенні майстер-класів. 

З цією метою в школі були проведені:  «Панорама майстерності педагогічних 

працівників», відкриті уроки «Урок у сучасному вимірі», взаємовідвідування 

уроків. 

Учителі початкової школи, реалізуючи методичну проблему 

«Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою 

формування ключових компетентностей учнів в умовах Нової української 

школи», спрямовували свою роботу на формування та розвиток особистості 

дитини шляхом використання нетрадиційних форм і методів роботи; здійснення 

аналізу рівня досягнень молодших школярів, труднощів в опануванні 

програмного матеріалу, забезпечення всебічного розвитку дитини, її нахилів, 

здібностей. На засіданнях МО були розглянуті такі теми: «Освітнє середовище 

як чинник розвитку особистості учня», «Системно-діяльнісний підхід як 

філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь»,  

«Ігрова діяльність учнів під час ГПД як засіб соціалізації», «Педагогіка 

партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична 

освітня галузь». 

МО вчителів фізико-математичного профілю протягом року працювали 

над  вирішенням проблеми «Формування ключових компетентностей учнів 

шляхом використання практично-орієнтованих завдань». З метою підвищення 

ефективності навчальних занять, інтеграції предметних дисциплін, 

ознайомлення із методами створення ситуації успіху, використання цифрових 

технологій проведено: практикуми «Колективна система навчання ( одна з 

моделей особистісно-орієнтовного навчання), як засіб керування пізнавальною 

діяльністю учнів на уроках математики», «Практична діяльність на уроках 

фізики»; майстер-класи «Методи стимулювання навчальної діяльності учнів на 

уроках математики»,  «Методика проведення нестандартних уроків математики 

у 8 класах», «Активізація пізнавальних процесів на уроках математики в 6 

класах», семінари «Соціальні мережі, переваги та ризики для навчання учнів», 

«Використання новітніх методик дистанційного навчання інформатики 

здобувачів освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій»; 

творчі лабораторії  «Формування та розвиток творчих здібностей у процесі 

викладання математики», «Формування компетентності учнів в опануванні і 

використовуванні сучасних інформаційних технологій на уроках інформатики». 

В 2020-2021 навчальному році методоб’єднання вчителів іноземних мов 

продовжило працювати над темою: «Впровадження передових педагогічних 

технологій у вивченні іноземної мови з метою підвищення пізнавальної 

активності учнів».  

На засіданнях методоб’єднання розглядалися та обговорювалися такі 

теми:  психологічні особливості підвищення мотивації до вивчення іноземної 

мови; використання цифрових технологій на уроках французької та англійської 

мов; інструменти, техніки та особливості ведення уроків іноземної мови 

онлайн; використання онлайн платформ (сlassrom, linoit, padlet, mentimeter, 

learningapps, liveworksheets, kahoot, і тд.) під час дистанційного навчання; 
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знайомство з ресурсами TV MONDE та їх застосування у викладанні 

французької мови; особливості роботи з учнями з особливими освітніми 

потребами; використання тестів для контролю навичок аудіювання; 

використання ігрових технологій; особливості читання як вид мовленнєвої 

діяльності в середній школі; використання інтерактивних форм і методів 

навчання іноземній мові як передумова розвитку творчої особистості учнів; 

формування мовленнєвої компетенції учнів шляхом застосування 

інтерактивних форм роботи на уроках французької мови;  розвиток та 

вдосконалення навичок читання в початковій школі; роль позакласного читання 

у формуванні комунікативної компетентності учнів 5-7-х класів на уроках 

французької мови; формування граматичної компетенції на початковому рівні 

навчання. 

Вчителі іноземних мов брали активну участь у районних, міських, 

Всеукраїнських та міжнародних онлайн семінарах, конференціях, форумах, 

виставках, круглих столах:  

- Українська незалежна, соборна держава як цінність; 

- Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у Новій 

Українській школі; 

- Фінансова грамотність вчителів та учнів; 

- Міжнародний форум «Upgrade teach forum»; 

- Стресостійкість як одна з складових професійного вчителя; 

- Семінар з узгодження схеми оцінювання завдання відкритої форми з 

французької мови ЗНО  2021; 

- Семінар з представниками іноземних видавництв Clé international, 

Hachette, Didier; 

- Розвиток комунікативних компетентностей педагогічних працівників; 

- Ціннісні особливості поколінь у сучасному освітньому просторі; 

- Розвиток креативності педагога. 

Для реалізації теми «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання 

на уроках природничих та суспільних наук через упровадження педагогічних 

інновацій у практику» МО вчителів природничих  і суспільних наук працювало 

над  вдосконаленням методів навчання, планування уроків в умовах пандемії 

при змішаному та дистанційному навчанні;   ефективним і раціональним 

використанням наочності, дидактичного матеріалу на уроках природничих та 

суспільних наук в умовах пандемії при змішаному та дистанційному навчанні. 

Вчитель історії Тремтій С.П. створила шкільну секцію МАН (відділення 

«Філософія та суспільствознавство»). В рамках роботи секції були підготовлені 

відеопрезентації та уроки до визначних і пам’ятних дат в житті нашої країни. 

Члени секції – учні 9-10 класів – брали участь  у конкурсах, мистецьких 

заходах, семінарах:    

- Всеукраїнський конкурс есе ім.. С.Кемського   (І місце); 

- Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії та боротьби» (ІІ місце на міському етапі); 

- мистецький проєкт «А може, люди віруси, от просто собі віруси на цій 

живій Землі?..», який було проведено на базі Коледжу університету КРОК;   
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- науково-практичний семінар «Екологічні наслідки Чорнобильської 

трагедії». 

Учениця 9-В класу Овчаренко Євгенія успішно пройшла навчання у 

Всеукраїнській профільній школі з філософії  Національного центру «Малої 

академії наук  України», де отримала практичні навички з написання есе. 

Тремтій С.П. у квітні 2021 року брала участь у Всеукраїнській 

міжгалузевій науково-практичній онлайн-конференції «Філософські, 

історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства», яку 

проводили Інститут обдарованої дитини та  Національна академія педагогічних 

наук України. 

Методоб’єднання вчителів української та зарубіжної філології протягом 

року працювало над темою «Організація нестандартних форм і методів 

навчання як елемент упровадження сучасних технологій в освітній процес» і 

спрямовувало свою роботу на реалізацію завдань: спрямована на реалізацію 

таких завдань: формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних 

уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову 

до культурних надбань українського народу й людства в цілому; 

 патріотичне виховання;  розвиток творчих і комунікативних 

здібностей учнів, їхнього самостійного й критичного мислення, культури 

полеміки, вміння аргументовано доводи свою думку; виховання свідомого 

прагнення до вивчення української мови; ознайомлення з мовною системою як 

основою для формування мовних умінь і навичок;  забезпечення засвоєння 

учнями орфографічних і граматичних норм літературної мови; зацікавлення 

учнів художнім твором як явищем мистецтва слова; підвищення загальної 

освіченості учнів: набуття базових знань, необхідних для повноцінної інтеграції 

в суспільство на різних рівнях; сприяння національному самоусвідомленню і 

стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти; вироблення 

вміння застосовувати набуті знання, уміння, навички в житті. Учитель 

української мови та літератури Чуба Ю.М. взяла участь  у районному етапі 

Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року – 2021». 

4.  «Школа молодого вчителя» 

Вчителі школи брали участь в роботі «Школи молодого вчителя». За 

кожним малодосвідченим  вчителем був закріплений вчитель-наставник, який 

надавав їм методичну допомогу у розв’язанні першочергових проблем, 

подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий учитель, з метою 

підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати.  

5. Інноваційна та експертна діяльність педагогічних 

працівників 

З метою трансформування наукових ідей у педагогічну  практику,  

забезпечення  науково-методичної підтримки процесу впровадження 

інноваційних технологій в освітній галузі, колектив  педагогічних  працівників  

школи продовжив роботу щодо експериментального дослідження  

Всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи 

«Розумники» (Smart Kids)», який за допомогою використання комп’ютерів, 

інтерактивної дошки в поєднанні з програмними засобами, інтернет-ресурсами 
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спонукає і заохочує дітей до більш активних дій під час виконання завдань, 

значно розширює можливості подачі нового матеріалу, відпрацювання певних 

навичок на етапі закріплення знань. 

Вчителі, що працюють над проектом, Василяка Т.Ф., Топчій Г.О., 

Карпович Н.В., Сандул О.Ю., Гордовська І.А.,  постійно вдосконалюють знання 

і навички з користування інтерактивними технологіями, беруть участь у 

практикумах та семінарах. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дроздовська В.О. 

ділилася досвідом роботи в проєкті «Розумники SMART KIDS» в рамках різних 

заходів:  

 Вебінар «Формула НУШ: використання інформаційних техгологій 

як системний процес» (червень 2021); 

 «Дистанційка: організація навчання у початковій школі. Приклади і 

поради педагогів-практиків» (січень 2021); 

 тренінг для вчителів початкових класів Святошинського району 

міста Києва «Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі» 

(січень 2021); 

 семінар «Інтерактивна майстерня для вчителів початкових класів 

«Програма Edugames від «Розумників» (лютий 2021); 

 Всеукраїнська online-конференція «Проблеми та перспективи 

розвитку навчального середовища початкової школи на засадах SmartKids» 

(квітень 2021). 

За активну позицію у впровадженні новітніх ІТ-технологій в освітній 

процес та інтеграцію інтерактивних форм і методів навчання у комплексі з 

комп’ютерною технікою колектив школи отримав подяку від засновників 

проєкту «Impression School».  

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дроздовська В.О. і  

вчитель початкових класів Топчій А.О. в кінці навчального року поділилися 

своїми напрацюваннями щодо роботи під час дистанційного навчання з 

вчителями Голосіївського району. 

Топчій Анна Олександрівна запропоновала  добірку нестандартних 

інтерактивних диктантів, які можливо проводити як під час очного навчання, 

так і під час дистанційної роботи. За допомогою цифрових інструментів така 

робота стає можливою, а головне – цікавою. 

Цікавим видом диктанту може стати робота з флеш-картами на сайті «На 

урок» або «Всеосвіта». Сам словниковий диктант створюється у вигляді тесту, а 

працюємо з ним як з флеш-картою. Дітям відкривається завдання, а вони 

повинні записати потрібне слово, або потрібну його частину (наприклад, 

префікс чи ненаголошений голосний). 

 Платформа Wordwall  дає можливість створювати інтерактивні вправи і 

матеріали для роздруку. Ці вправи можна відтворювати на будь-якому веб-

пристрої, наприклад, комп’ютері, планшеті, телефоні чи інтерактивній дошці. 

Учні можуть відтворювати їх самостійно, або це може робити вчитель під час 

дистанційної роботи. Також матеріали можна роздрукувати з сайту або 
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завантажити у вигляді файлу PDF. Їх можна використовувати як додаток до 

інтерактивної вправи або як окрему вправу. 

 LearningApps -  онлайновий сервіс ,який дозволяє створювати 

інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з 

різних предметних галузей для використання і на уроках, і позаурочний час, 

для очної і дистанційної форми навчання. Сервіс LearningApps є додатком Web 

2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах. Він призначений 

для розробки, зберігання інтерактивних завдань, за допомогою яких учні 

можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє 

формуванню їх пізнавального інтересу. 

Дроздовська Вікторія Олександрівна розробила поради для вчителів як 

працювати з електронними освітніми ігровими ресурсами (ЕОІР)  від ТМ 

«Розумники» для дистанційної роботи в початковій школі.  

У вчителів початкових класів з’явилися помічники – мультимедійні 

засоби навчання. В електронних освітніх ігрових ресурсах – ЕОІР, в яких вдало 

поєднуються тексти, аудіо, малюнки, анімація та інтерактивні завдання, 

створені у формі гри. 

Ігрова форма подання матеріалу в ЕОІР повністю відповідає принципам 

НУШ. Кожне завдання або пояснення — короткий мультфільм. Всі завдання 

інтерактивні — програма миттєво перевіряє відповіді, учні відразу можуть 

дізнатися, що виконано правильно, а де помилилися. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 

2017 р. № 1234 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи 

«Розумники» (Smart Kids)» на базі 94 експериментальних загальноосвітніх 

навчальних закладів всеукраїнського рівня з 17 областей та м. Києва триває 

проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою 

«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» на 

2017 – 2022 роки. Наша спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови № 269 міста Києва є її учасником.  

Використання ЕОІР від ТМ «Розумники»  підходить для дистанційного 

навчання, адже містять:  

1) завдання - пояснення нового матеріалу; 

2) завдання для актуалізації опорних знань; 

3) завдання для удосконалення отриманих навичок, розвитку 

компетентностей; 

4) завдання для діагностики рівня знань учнів. 

Цей сервіс дозволяє маленьким здобувачам освіти навчатися самостійно, 

без допомоги дорослих. Кожен учень працює в своєму темпі. ЕОІР можна 

використовувати і в офлайн-режимі. 

Контент згруповано логічно і зрозуміло, навіть, першачки  легко 

знаходять завдання - ігри, які пропонує вчитель.  

Діти вмотивовані до діяльності, бо на початку гри бачать перед собою 

яєчко, з якого вилупиться совеня тільки за умови, що учень допоможе у певній 

казковій або життєвій ситуації героям, що з’являтимуться на екрані.  
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Підтримку дитини надає віртуальна помічниця, яка у звуковому 

супроводі схвалює дії гравця або засмучується його помилкам. Завдання - ігри 

сприяють  створенню ситуації успіху, від якої залежить віра дитини у власні 

сили. Гру можна запустити знову, якщо результат не задовольнив, адже при 

допущенні  помилки совеня сидітиме у шкаралупці, а з більшою кількістю 

помилок, взагалі, тільки оченята покаже. Зробивши завдання ще раз, можна 

виправити помилки і додатково потренуватися. Результат  фіксується тільки 

максимальний. Таким чином робота над помилками, яку на уроках діти 

виконують неохоче, з ігровою ситуацією стає ініціативою самого учня, а це 

перші кроки до свідомої самоосвітньої діяльності.  

Програма дозволяє обирати кожному зручний час для виконання завдань 

та відпрацювання певних навчальних умінь.  

У розвитку дитини та здобутті нею якісної освіти зацікавлені і батьки. 

Навчальні ігри надають можливість мамам та татусям водночас слідкувати за 

успіхами дітей і в той же час не дублювати вдома пояснень учителя. За них це 

зроблять  віртуальні помічники, які пояснюють теоретичний матеріал та 

схвалюють дії дитини у грі. Значною перевагою для батьків є можливість 

використовувати ігровий контент офлайн, що дозволяє займати дитину цікавою 

діяльністю під час поїздок у транспорті або у черзі до лікаря.   

Учитель, встановивши  програму Edugames на свій планшет / ПК / 

ноутбук,  бачить завдання, які можна поставити учням. 

Інструменти взаємодії з учнями, такі як «Особистий кабінет» та 

«Електронний журнал», доступні онлайн – на сайті   

Саме на сайті учитель може ставити завдання учням та переглядати  

результати. 

У цьому кабінеті видно також роботу дітей, якщо вони використовують 

контент самостійно на домашніх пристроях. 

ІV. Внутрішній моніторинг 

Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності 

учнів є  їхні навчальні досягнення. Система оцінювання навчальних досягнень 

учнів відбувається через постійний моніторинг з боку адміністрації школи. 

Основною метою такого моніторингу є виявлення об’єктивного та 

раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку 

вчителя, простеження  системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних 

досягнень.   

Згідно з річним планом роботи школи, з метою визначення динаміки 

навчальних досягнень учнів школи та вироблення відповідних методичних 

рекомендацій,  в червні 2021 року був проведений моніторинг якості 

навчальних досягнень учнів  1-11-х класів з усіх предметів за результатами 

2020/2021 року. Результати моніторингу будуть обговорені на засіданні 

педагогічної ради у серпні і враховані при організації освітнього процесу у 

2021-2022 навчальному році.  
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1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень 

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в нашій 

школі включає критерії, правила і процедури, за якими здійснюється 

оцінювання. Вчителі школи продовжили працювати над оновленням 

оцінювання за різними предметами.  

Учні систематично інформуються про розроблені вчителями критерії 

оцінювання. Інформація про критерії оцінювання доноситься до учнів у різних 

формах: в усній формі, через сайт школи.  

2. Виявлення і підтримка обдарованих дітей 

Протягом року робота  педагогічного  колективу  була  спрямована  на  

виявлення  та підтримку  обдарованих  дітей  та  талановитої  молоді,  

створення  умов, необхідних  для  розвитку  індивідуальності.  

Найпоширенішими інтелектуальними  змаганнями  є  Всеукраїнські  учнівські  

олімпіади  та конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН 

України. Цього року в умовах пандемії поширеними стали онлайн олімпіади та 

конкурси. 97 учнів 5-11 класів стали учасниками Всеукраїнських онлайн 

олімпіад «Всеосвіта», «На урок», інтелектуального конурсу «Ерудит -  2021»; 

175 учнів брали участь у предметних онлайн-конкурсах: Міжнародний 

математичний «Кенгуру», Всеукраїнський конкурс з англійської мови 

«Грінвіч», Всеукраїнський конкурс есе імені Сергія Кемського; Всеукраїнська 

краєзнавча акція учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії та 

боротьби»; Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»,  конкурс 

знавців української мови імені П.Яцика.  Однак жоден учень школи не брав 

участь у конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів МАН. 

 Характеризуючи досягнення учнів, слід звернути увагу на показники 

здобутих призових місць у предметних олімпіадах та конкурсах: 

Переможці Всеукраїнських предметних онлайн олімпіад та конкурсів 
№ з/п Назва конкурсу, змагання 

(предмет) 

ПІБ учня Клас Місце ПІБ учителя 

1.  Шкільна всеукраїнська 

дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта» (Весна–2021) 

(українська мова) 

Арнаута Святослав 

Олексійович 

4 1 Топчій Ганна 

Олександрівна 

2.  Василенко Михайло 

Вікторович 

4 1 Топчій Ганна 

Олександрівна 

3.  Чухліб Артем 

Олексійович 

4 1 Топчій Ганна 

Олександрівна 

4.  Дзюба Богдан 

Валерійович 

4 2 Топчій Ганна 

Олександрівна 

5.  Пінчук Віра Сергіївна 4 2 Топчій Ганна 

Олександрівна 

6.  Солдатенко Уляна 

Сергіївна 

4 2 Топчій Ганна 

Олександрівна 

7.  Бічев Владислав 

Миколайович 

4 3 Топчій Ганна 

Олександрівна 

8.  Голопура Софія 

Сергіївна 

4 3 Топчій Ганна 

Олександрівна 

9.  Іць Ірина Юріївна 4 3 Топчій Ганна 
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Олександрівна 

10.  Манусенко Анастасія 

Олександрівна 

4 3 Топчій Ганна 

Олександрівна 

11.  Чередниченко Ігор 

Анатолійович 

4 3 Топчій Ганна 

Олександрівна 

12.  Точилкіна Марія 

Петрівна 

4 3 Топчій Ганна 

Олександрівна 

13.  Всеукраїнський Конкурс 

авторських афоризмів 

серед підлітків (кафедра 

культурології та 

філософської антропології 

НПУ Драгоманова) 

Чувалов Данііл 

Олександрович 

5 1 Ратушна Олена 

Сергіївна 

14.  Всеукраїнська інтернет -

олімпіада "На урок" 

(Зима-2021)  

(зарубіжна література) 

Чувалов Данііл 

Олександрович 

5 1 Ратушна Олена 

Сергіївна 

15.  Всеукраїнська інтернет -

олімпіада "На урок" 

(Зима- 2021)  

(англійська  мова) 

Чувалов Данііл 

Олександрович 

5 1 Роменська Любов 

Сергіївна 

16.  Всеукраїнська інтернет -

олімпіада "На урок" 

(Зима-2021)  

(історія) 

Чувалов Данііл 

Олександрович 

5 1 Шевчук Людмила 

Михайлівна 

17.  Всеукраїнська інтернет -

олімпіада "На урок" 

(Зима-2021)  

(українська мова та 

література) 

Чувалов Данііл 

Олександрович 

5 1 Ратушна Олена 

Сергіївна 

18.  Полоцький Максим 

Сергійович 

5 1 Ратушна Олена 

Сергіївна 

19.  Багацька Марія 

Віталіївна 

5 2 Ратушна Олена 

Сергіївна 

20.  Друзь Марія Дмитрівна 5 3 Ратушна Олена 

Сергіївна 

21.  Мишко Денис  

Юрійович 

6 2 Ратушна Олена 

Сергіївна 

22.  Всеукраїнська інтернет-

олімпіада "На урок" 

(Осінь-2021)  

(трудове навчання) 

Добровольська Ольга 

Сергіївна 

7 2 Шерстюк Світлана 

Іванівна 

23.  Фидун Юлія Сергіївна 7 3 Шерстюк Світлана 

Іванівна 

24.  Всеукраїнська інтернет -

олімпіада "На урок" 

(Весна-2021) (хімія) 

Кельвич Катерина 8 1 Лікарчук Алла 

Михайлівна 

25.  Шкільна всеукраїнська 

дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта» (Весна–2021) 

(французька мова) 

Цимбал Софія 

Сергіївна 

8 1 Скремінська Наталія 

Миколаївна 

26.  Мойса Юлія 

Ярославівна 

8 1 Середа Мар’яна 

Олегівна 

27.  Ясевіна Дарія Сергіївна 8 1 Середа Мар’яна 

Олегівна 

28.  Швиденко Вікторія 

Костянтинівна 

8 2 Середа Мар’яна 

Олегівна 

29.  Копань Уляна 8 3 Середа Мар’яна 
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Геннадіївна Олегівна 

30.  Бондарчук Іван 

Сергійович 

8 3 Середа Мар’яна 

Олегівна 

31.  Думич Анастасія 

Ігорівна 

11 3 Середа Мар’яна 

Олегівна 

32.  Шкільна всеукраїнська 

дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта» (Весна–2021) 

(українська мова) 

Кірєєва Аліна 5 І Мірошниченко Яна 

Геннадіївна 33.  Задвірна Софія 7 2 

34.  Шкільна всеукраїнська 

дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта» (Весна–2021): 

Математика  

Українська мова 

Французька мова 

Географія 

Українська література 

Біологія   

Зарубіжна література 

Історія України 

 

Олійник Павло 6  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

35.  Міжнародний дистанцій 

конкурс з математики 

«Олімпіс 2021 – весняна 

сесія» 

Олійник Павло  6 1 Леута Ганна 

Григорівна 

36.  Всеукраїнський конкурс 

есе імені Сергія 

Кемського 

(історія України) 

Овчаренко Євгенія 

Андріївна 

9 1 Тремтій Світлана 

Петрівна 

37.  Всеукраїнська краєзнавча 

акція учнівської молоді 

«Українська революція: 

100 років надії та 

боротьби» (міський етап) 

(історія України) 

Возняк Анастасія 

Ігорівна 

10 2 Тремтій Світлана 

Петрівна 

Тивоняк Вікторія 

Іванівна 

Петришак Діана 

Іванівна 

Главацький Андрій  

38.  Всеукраїнський конкурс з 

англійської мови 

«Грінвіч» 

Мацьоха Наталія 

Олександрівна 

5 1 Роменська Любов 

Сергіївна 

39.  Риженко Софія 

Сергіївна 

8 1 Орловська Людмила 

Олексіївна 

40.  Кельвич Катерина 

Костянтинівна 

8 1 Орловська Людмила 

Олексіївна 

41.  Личманюк Владислав 

Іванович 

11 1 Роменська Любов 

Сергіївна 

42.  Литвинчук Дар’я 

В’ячеславівна 

11 1 Роменська Любов 

Сергіївна 

43.  Вілінська Любов 

Сергіївна 

11 1 Роменська Любов 

Сергіївна 

44.  Артюх Анастасія 

Сергіївна 

11 1 Роменська Любов 

Сергіївна 
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45.  Пасацький Єгор 

Ігорович 

8 2 Орловська Людмила 

Олексіївна 

46.  Петришак Діана 

Іванівна 

10 2 Павловська Тетяна 

Володимирівна 

47.  Комаревич Арина 

Сергіївна 

11 3 Роменська Любов 

Сергіївна 

48.  Ільюченко Микита 

Олексійович 

11 3 Роменська Любов 

Сергіївна 

 

3. Моніторинг навчальних досягнень учнів 4-х класів спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови  

№ 269 міста Києва за 2020/2021 навчальний рік 

 Відповідно до плану роботи школи на 2020-2021н.р. адміністрацією 

школи  здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів  4 класів за 

2020-2021 н.р.  

 Моніторинг проводився з метою отримання об’єктивної  інформації про 

рівень якості навчальних досягнень учнів, а також для визначення 

заходів для корекції змісту, форм і засобів організації освітньої 

діяльності в школі. 

Моніторингові дослідження у цілому засвідчили відповідність оцінювання 

навчальних досягнень учнів  4 класів вимогам до обов’язкових результатів 

навчання учнів 4 х класів. 

4. Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови  

№ 269 міста Києва за 2020/2021 навчальний рік 

Відповідно до плану роботи школи на 2020/2021н.р. адміністрацією 

школи  здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів  5-11 класів за 

2020/2021 н.р. Моніторинг проводився з метою отримання об’єктивної  

інформації про рівень якості та динаміку навчальних досягнень учнів, а також 

для визначення заходів для корекції змісту, форм і засобів організації освітньої 

діяльності в школі. 

5. Моніторинг психологічної служби 

У лютому 2021 року психологічною службою школи проведено 

моніторинг, метою якого було вивчення думки учнів з приводу їх відношення 

до: шкільного розкладу, харчування, облаштування школи, безпечного 

перебування в школі,  проблем булінгу, відносин з однокласниками та 

вчителями, оцінювання учнів в школі. 

Дослідження проводилося серед учнів 7-А, 7-В та 9-А  класів  закладу. 

Всього психологічною службою було опитано 71 особу віком від 12 до 15 

років. Серед них 27 хлопців (38%) і 44 дівчини (62%). 

 

V. Дистанційне навчання. 

У  2020/2021 навчальному  році в зв’язку із поширенням захворюваності 

на коронавірус педагогічними працівниками школи було організовано 

дистанційне навчання.  
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Виконання навчальних планів освітніх програм в школі під час карантину  

здійснювалося шляхом використання синхронного та асинхронного 

дистанційного навчання на платформах Zoom, Google classroom. Під час роботи 

з учнями вчителі використовували матеріали з ресурсів «Всеосвіта», «На 

Урок», платформ «Canva», «Learning apps», «Learnis», « Wordwall». 

З метою якісної організації дистанційного навчання під час карантинних 

обмежень було організовано психолого-педагогічний та методичний супровід. 

Для вчителів школи було проведено круглий стіл «Технологічні, методичні та 

педагогічні аспекти ефективної реалізації дистанційного  навчання»; майстер-

клас «Дистанційне навчання учнів на платформах ZOOM та Google Classroom»; 

засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів організації 

дистанційного навчання». 

В період дистанційного навчання психолог школи, Сєдова О.А., 

спрямовувала свою  діяльність на забезпечення реалізації головної мети і 

завдань психологічної служби – сприяння створенню умов для соціального та 

інтелектуального розвитку здобувачів освіти, збереження та зміцнення 

психічного здоров’я, надання психологічної і соціально-педагогічної підтримки 

всім учасникам освітнього процесу. Основними напрямками роботи психолога 

залишилися,  як і для навчання в звичному режимі: психопрофілактика, 

діагностика, консультування, просвіта, корекційно-розвивальна робота, 

організаційно-методична робота, що проводилися з адміністрацією, педагогами, 

учнями, батьками. Використовувалися платформи Google class та Zoom, 

мобільний зв’язок, електронна пошта, сайт школи, сторінка школи в соціальній 

мережі Facebook, мобільні застосунки Skype та Viber. 

Матеріали для учнів та батьків розміщувалися на сайті школи, 

надсилалися у класні Viber-групи за допомогою класних керівників. Тематика 

опублікованих матеріалів: «Як допомогти дитині вчитися вдома», «Як зберегти 

психічне і фізичне здоров'я при пандемії», «Поради психолога по організації 

дистанційного навчання»,«Спільні психологічні ігри для дітей і батьків», 

«Психологічні ігри та вправи на розвиток пізнавальної і емоційно-вольової 

сфери», «Кібербезпека дітей і підлітків в умовах дистанційної освіти». Батькам 

було рекомендовано психологічні сайти, які допоможуть знайти відповіді на 

проблемні запитання щодо розвитку і виховання дітей 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дроздовська В.О., 

психолог Сєдова О.А., вчитель початкових класів Топчій Г.О. поділилися своїм 

досвідом роботи під час дистанційного навчання з педагогічними працівниками 

Голосіївського району та міста Києва. 

VI. Оприлюднення інформації на відкритих ресурсах 

 Психологічний клімат у школі є визначальним чинником для створення 

комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Довіра 

між учасниками освітнього процесу створює сприятливі умови для 

конструктивного вирішення можливих конфліктів, які практично неминучі в 

реальному шкільному житті. Визначальна умова для створення такої атмосфери 

– обґрунтованість і відкритість управлінських рішень. В школі постійно 

відбувається інформаційна відкритість для учасників освітнього процесу через 



24 
 

повідомлення на сайті школи, на офіційній сторінці фейсбук, а також через 

дошки оголошень. Дотримуючись статті 30 Закону України «Про освіту», 

відбувається оприлюднення важливої інформації в обов’язковому порядку. Під 

час оприлюднення обов’язкової інформації адміністрація школи забезпечує її 

повноту і доступність. На сайті школи можна знайти статут, ліцензії, 

положення, освітні програми, замовлення підручників, кошториси, 

матеріально-технічну базу, звіти, накази, вільні місця тощо. Школа 

оприлюднює різні освітні аспекти діяльності, інформацію про призупинення 

занять, викладає інформацію про минулі, поточні, майбутні події тощо.  

Не менш важливим складником формування атмосфери довіри є 

налагодження комунікації між учасниками освітнього процесу. Протягом 

навчального року спілкування з учасниками освітнього процесу відбувалося в 

різних формах:  

 Безпосереднє спілкування (бесіди з батьками і вчителями, 

спілкування під час батьківських зустрічей) 

 Комбіновані форми спілкування (коли вчитель пропонує час, коли 

до нього можна прийти) 

 Спілкування через веб-форми 

 Спілкування із використанням сучасних технологій: месенджери, 

групи у соціальних мережах тощо.  

VII. Виховна робота 

У 2020-2021 навчальному році школа спрямувала виховну роботу на 

вирішення виховної проблеми «Формування ключових компетентностей та 

самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного 

потенціалу учнів з орієнтацією на високоморальні загальнолюдські цінності», 

основною метою якої є виховання національної свідомості, любові до рідної 

землі, свого народу, держави;  формування високої духовної особистості;  

сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду, 

успадкуванню ними духовних надбань українського народу;  утвердження 

принципів загальнолюдської моралі;  забезпечення повноцінного фізичного 

розвитку учнів;  створення умов для соціального захисту дітей;  створення умов 

для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до 

різноманітної діяльності відповідно інтересам; організація педагогічно–

доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування 

діяльності вчителів та учнів через шкільне самоврядування. 

Виховна діяльність в школі, як цілісна система, складається із діяльності 

педагогів (адміністративно-педагогічна функція, методичне об’єднання класних 

керівників), учнів (учнівське самоврядування), батьків та тісної співпраці з 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Голосіївського району, 

Будинком дитячої та юнацької творчості, Службою у справах дітей 

Голосіївського району, Відділом зв’язків з громадськістю Управління 

патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції, 

громадськими організаціями. 

Виховна робота з учнями формувалася за напрямками: фізичне здоров’я 

дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; 
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громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; 

художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне 

виховання; формування здорового способу   життя; превентивне виховання. 

Згідно річного плану школи та наказів районного управління освіти було 

організовано та проведено такі тижні та місячники: 

1. Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» 

(вересень 2020) 

2. Місячник «Одна, єдина, Соборна Україна» (січень 2021) 

3. Місячник «STOP Булінг» (лютий 2021) 

4. Місячник естетичного виховання «Я  – творча особистість» 

(березень 2021) 

5. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (07.09-11.09.2020) 

6. Тиждень антибулінгу (21.09-25.09.2020) 

7. Тиждень толерантності (09.11-13.11.2020) 

8. Тиждень захисту прав дитини та попередження насильства (23.11-

27.11.2020) 

9. Всеукраїнський тиждень права (07.12-11.12.2020) 

10. Тиждень Нового року (14.12-24.12.2020) 

11. Тиждень Безпечного інтернету (01.02-05.02.2021) 

12. Тиждень «Воїни світла у моєму серці» (15.02-19.02.2021) 

13. Тиждень психології (09.03-12.03.2021) 

14. Тиждень поезії до Всесвітнього дня Поезії (15.03-19.03.2021) 

15. Тиждень спорту та здоров’я ( 29.03-02.04.2021) 

16. Тиждень сімейних цінностей (11.05-14.05.2021) 

Діяльність методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів 

спрямована на реалізацію головної мети освітнього закладу. Класні керівники 

працюють відповідно планам виховної роботи, яка скерована  на створення 

необхідних умов для цілісного благополуччя дитини в учнівському середовищі, 

що включає в себе здоров’я фізичне, духовно-моральне, психічне та соціальне. 

На засіданнях МО класних керівників розглядались питання нормативно-

правового забезпечення виховного процесу, створення сприятливого 

середовища в освітньому закладі. 

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна 

наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була 

спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, 

до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.  

Соціальний захист учнів школи знаходиться під контролем адміністрації, 

соціально-психологічної служби та класних керівників. Спільна робота всіх 

суб’єктів освітнього процесу спрямована на попередження негативних явищ в 

учнівському середовищі. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять 

здійснювався регулярно адміністрацією школи, класними керівниками. 

Ведеться журнал обліку відвідування навчальних занять учнями школи.  

На кінець 2020-2021 навчального року в школі є учні пільгового 

контингенту:  

 діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 7 учнів; 



26 
 

 діти-інваліди – 13 учнів; 

 діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 70 учнів; 

 діти з багатодітних сімей – 86 дітей; 

 діти тимчасово переміщені з зони ООС – 14 учнів; 

 діти з родин, батьки яких є учасниками ООС – 40 учень; 

 діти, батьки яких загинули під час ООС – 3 учні; 

 діти, які знаходяться на обліку служби у справах дітей як учні, 

що перебувають у складних життєвих обставинах – 2 учень; 

 діти з особливими освітніми потребами – 5 учнів. 

Діти пільгових категорій беруть активну участь у соціальних акціях. Для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в школі 

організоване безкоштовне одноразове гаряче харчування; учні забезпечуються 

безкоштовними подарунками на Новорічні свята. 

В школі створено умови для розвитку інтелектуального потенціалу учнів, 

пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді. 

Педагоги допомагають учням шукати в собі краще, створюють умови для 

вільного самовизначення, становлення особистості, розвитку індивідуальних 

рис засобами шкільної та позашкільної освіти, сприяють набуттю додаткових 

знань, умінь, навичок, залучають учнів до науково-дослідницької діяльності з 

навчальних предметів. 

   Напрямками роботи з обдарованими дітьми є пошук і цілеспрямований 

вияв обдарованих дітей, створення сприятливих умов для інтелектуального, 

духовного, морально-етичного, фізичного розвитку особистості. Багато в цьому 

напрямку зроблено класними керівниками 1В кл. – Казіміренко О.Ю., 4В кл. – 

Топчій Г.О., 7-В кл. – Шевчук Л.М.,  9В кл. – Голубчук Ю.В. 

Традиційними формами роботи класного керівника залишаються виховні 

години, бесіди, години спілкування, «круглі столи», диспути, конкурси, 

вікторини, екскурсії (онлайн), які успішно використовуються  у виховному 

процесі. 

Значне місце в планах виховної роботи посідають заходи, спрямовані на 

посилення індивідуальної роботи з учнями девіантної поведінки. Дуже 

ефективним є заохочення таких дітей до позакласних справ, завантаження 

вільного часу гуртковою роботою (Болячевець С.Г. – 5Гкл., МірошніченкоЯ.Г.– 

6Б кл., Скремінська Н.М.-7Б кл.)   

Пошуку нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями сприяє 

також розвиток та взаємодія з органами учнівського самоврядування              

(кл. керівник Ганага І.В. – 9Б кл., Леута А.Г. – 10Б кл.),  розширення 

взаємозв’язків з керівниками гуртків (кл. керівники Сивирин Л.П. – 3Б кл., 

Шевчук Л.М. – 7В кл.) 

Проаналізувавши стан виховної роботи у 2020-2021 навчальному році, 

слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів 

та класних керівників, за участі учнівського самоврядування, активно 

долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного 

спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення виховних заходів. 

Особливий інтерес викликає  підготовка та участь у благодійних акціях, акціях 
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милосердя, флешмобах,  новорічних святах, шкільних конкурсах художньої 

дитячої творчості тощо. 

В школі ведеться постійний контроль за виконанням законодавчих та 

нормативних документів з організації виховної роботи. Висновки результатів 

відвідування уроків, виховних заходів, годин інформації, годин спілкування, 

перевірки документації робляться в книзі внутрішкільного контролю. Постійно 

надається методична допомога класним керівникам і всім категоріям 

педагогічних працівників школи, які беруть участь у виховній роботі 

Родинне виховання  

З метою координації взаємодії адміністрації, вчителів і батьків для 

створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та 

духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту 

проводилися батьківські зустрічі (онлайн), години спілкування,  анкетування. У 

постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських 

зустрічах розглянуті питання: результати навчання учнів, відвідування 

навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, 

профілактика захворювань, питання національно-патріотичного, морального 

виховання учнів. Психологом школи Сєдовою О.А. проводиться батьківський 

всеобуч, на якому розглядаються питання адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів 

до навчання, співпраці школи та родини по створенню сприятливих умов для 

особистісного розвитку учня. 

Протягом року педагогічний колектив працював в тісному контакті з 

батьками, і саме спільна робота допомогла у вирішенні багатьох питань, 

організації та проведенні родинних свят, приурочених до традиційних 

народних свят: свята осені, до Дня Покрови, свято «Українська вишиванка» для 

учнів 1-11 класів; до Дня Святого Миколая – свято «Святий Миколай, здоров’я 

нам дай» для учнів 1-4 класів, виставка плакатів  «Різдвяна  подорож» для учнів 

6-7 класів. Учні школи взяли участь у виставці малюнків «Моя Україна – 

найкраща у світі» до Дня незалежності України, фото-виставці «Я вмію бачити 

красу в усьому», присвяченій Міжнародному дню краси, конкурс відеороликів  

«Новорічне диво» до новорічно-різдвяних свят, виставка новорічних 

іграшок «Подарунок Діду Морозу», створення «Дерева кохання» до Дня 

Закоханих, виставка плакатів до дня Вчителя французької мови; акціях 

«Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського Дня бібліотек, «Чиста Земля-

мирне життя» в рамках проекту  «Школа ДоброТи», «День врятованого дерева 

(збір макулатури)», «Ми за мир» до Міжнародного Дня миру, «Прикрасимо 

рідну школу своїми руками», виставці малюнків «Будинок моєї мрії» до 

Міжнародного дня житла. 

З 11.05.2021 по 14.05.2021 в школі проходив «Тиждень Сімейних 

цінностей»  до Дня сім’ї в рамках якого були проведені - година спілкування 

«Хай буде міцна вся наша сім’я», година класного керівника «Без сім’ї немає 

щастя на землі», бесіда «Протидія насильству в сім’ї», презентація проектів 

«Родове дерево», виставка малюнків  «Моя щаслива родина». 

 В школі проходила постійно діюча виставка творчих робіт «Таланти 

нашої школи». 
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Протягом листопада-грудня було проведено місячний Марафон добрих 

справ «Даруй Добро!», у якому взяли участь всі класи школи, а також вчителі 

та батьки. Протягом Марафону було зібрано одяг, товари першої необхідності, 

гігієнічні засоби та передано Товариству «Червоного Хреста України» для 

військових Головного клінічного Воєнного госпіталю. В березні в школі 

проходили благодійні акції, в рамках яких були зібрані кошти для учнів школи, 

які потребували допомоги для проведення операцій. 

 

1. Національно-патріотичне та громадське виховання 

Національно - патріотичне виховання в школі в 2020-2021 н.р. 

здійснювалося  на всіх етапах навчання і забезпечило всебічний розвиток, 

гармонійність і цілісність особистості, розвиток здібностей та обдарованості 

учнів, виховання патріотизму, національної свідомості, правосвідомості та 

культури міжетнічних відносин. Провідним мотивом урочних та позаурочних 

форм роботи є любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, 

активна громадянська позиція українців, відповідальність за долю держави. 

В школі розроблена система заходів з національного виховання. 

Протягом року були проведені  години спілкування  до Дня незалежності 

України «Я люблю свою країну (1-11 кл.), «Моя країна – Україна», «Ми – 

козацького роду нащадки» до Дня захисника України (1-11 кл.), бесіди до подій 

у Бабиному Яру, до річниці Революції Гідності, виставки малюнків «Моя 

Україна – найкраща у світі» до Дня незалежності України; «Мирне небо і 

країна– то є наша Батьківщина», конкурс-гра «Україна - єдина країна», виставка 

плакатів «Хай буде мир на всій землі» (вересень 2020 р.). Було проведено урок  

«Історія козацтва» до Дня Покрови, виховні години «Ми – козацького 

роду нащадки» до Дня Захисника України. Учні старших класів створювали 

відеоролики патріотичного спрямування «Мужність і відвага крізь покоління» 

та «Шлях до перемоги – естафета поколінь» , присвячений Дню захисника 

України (жовтень 2020 р.). До Дня захисника України проведено станційну гру 

«Козацькі забави». Вчителями історії проведена інформаційна година 

«Визначні діячі Української революції 1917-1921 рр.» (жовтень 2020 р.).   

Проведено годину спілкування до дня пам’яті подій, пов’язаних з 

Голодомором 1932-1933 рр. «Україна пам’ятає!», акцію «Свіча пам’яті» - 

вшанування пам’яті жертв Голодомору, екскурсії (онлайн) до Національного 

музею «Меморіал жертв Голодомору» (5-11 кл.). 

До річниці подій на Майдані Незалежності проведені виховні години 

«Пам’ятати, щоб не повторити!», акція «Хвилина мовчання – нескінченність 

пам’яті», виставка малюнків «Промені гідності», конкурс відео до Дня Героїв 

«Небесної сотні», урок мужності «Сила нескорених» 

До річниці з дня народження Т.Г.Шевченка були проведені виховні 

години «Тарас Шевченко – України син», «Тарас Шевченко – світова наша 

слава» - виразне читання віршів Т.Г.Шевченка (відео конкурс), квест-гра 

«Дзвенять Кобзареві струни».  

Учні нашої школи взяли участь  у районному конкурсі читців поезії      

Т.Г. Шевченка. 
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2. Повага та любов до державної мови 

Важливим аспектом формування національно свідомої особистості є 

виховання поваги та любові до державної мови.  

 Були проведені години спілкування «Мовленнєвий етикет» (жовтень 

2020р.). 

 До Дня української мови та писемності (листопад 2020р.) було 

організовано свято шанування мови «Мова моя рідна, мова солов'їна», 

написання радіо-диктанту Національної єдності, квест для учнів 5 класів, 

проведено години спілкування «Мово рідна, слово рідне», вікторина-свято      

«В моєму серці - Україна!», бесіда «Я розмовляю українською», літературні 

читання «Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість»,  

урок  «Чумацькі і козацькі пісні та думи». До Міжнародного дня рідної мови 

(лютий 2021р.) було проведено вікторину «В моєму серці Україна та її мова 

солов’їна», конкурс читців української поезії, присвячений Дню рідної мови, 

години  спілкування  «Мова – духовний скарб нації». 

 До річниці з дня народження Т.Г. Шевченка (березень 2021 р.) були 

проведені у школі Шевченківські дні «Ми тебе не забули, Тарасе!», години 

спілкування «Тарас Шевченко – України син», виразне читання віршів          

Т.Г. Шевченка «Тарас Шевченко – світова наша слава», вікторина для 5 класів 

«Йдемо з дитинства до Тараса», квест-гра «Дзвенять Кобзареві струни». Учень 

8Б класу Бондарчук Іван взяв участь у районному етапі  міського конкурсу 

читців поезії Тараса Шевченка (лютий 2021 р.).  

3. Військово-патріотичне виховання  

Особливою формою роботи є військово-патріотичне виховання дітей, 

висвітлення героїчних та водночас драматичних подій останнього часу. У 

вересні-листопаді 2020 р. були проведені заходи: конкурс-гра «Україна - єдина 

країна», станційна гра «Козацькі забави» до Дня козацтва та Дня Захисника 

України, проведено уроки мужності, «Історія козацтва» до свята Покрови; 

змагання зі стрільби «Юний снайпер» (8-11 кл.). До дня Соборності України 

було проведено заходи: виставка малюнків «Україна єдина!», виставка плакатів 

«Соборна. Вільна. Неподільна. Моя Україна!», конкурс відео  «Ми – Україна!», 

інтегрована гра-вікторина «Моя Україна – соборна і вільна!», година 

спілкування  «День Соборності України», круглий стіл «Шлях до єдності». 

         До Дня вшанування пам'яті полеглих під Крутами (29.01.2021) проведено  

бесіди - «Крути – символ української мужності!»,  «Подвиг молодої України», 

урок мужності «Подвиг молодої України». Було проведено конкурс малюнків 

«Україна єдина!» (1-4 кл.), перегляд історичного фільму «Українська революція 

за спогадами Всеволода Петріва» (10 класи), інформаційна година «Визначні 

діячі Української революції 1917-1921 рр.» (10-11 кл.), написання листів бійцям 

ООС «Добре слово для захисника» до Міжнародного дня Доброти, екскурсії 

(онлайн) до Національного музею історії України у Другій Світовій війні та 

Букринського плацдарму (5-11 кл.), тематичний урок «Голокост – трагедія ХХ 
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століття» до Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту (27.01.21 р.), урок 

мужності «Сила нескорених» (19.02.2021). 

Учні школи взяли участь у II (міському) етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура» (жовтень-грудень 2020р.) 

4. Туристсько-краєзнавча робота та екологічне виховання 

Система екологічного виховання в школі передбачає формування умінь 

аналізувати явища природи, бережливого ставлення до її багатств як 

надзвичайно важливого середовища існування людини. 

Екологічне виховання учнів передбачає формування екологічної культури 

і усвідомлення себе частиною природи. Головним завданням педагогічного 

колективу в цьому напрямку є виховання почуття відповідальності за природу 

як національне багатство, залучення учнів до екологічної та туристсько-

краєзнавчої діяльності (відп. Шевчук Л.М.). 

 В цьому напрямку проведені заходи: 

  - участь у районному туристсько-краєзнавчому конкурсі-грі  «Україна 

починається з тебе»; 

  -    участь у районному святі « День туризму»; 

  -    участь у міському екологічному фестивалі «Чистофест» для учнівської 

молоді; 

  -  участь у районному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина - Україна»; 

  - участь у фестивалі краєзнавчого активу м. Києва «Свою Україну любіть!»;  

  -     участь у районному етапі міської гри-конкурсі «Краєзнавчий квест»; 

  -   участь у районному етапі Всеукраїнської краєзнавчої акції  учнівської 

молоді «Українська революція: 100 років надії та боротьби» 

  -      акція «День врятованого дерева» - збір макулатури (1-11 кл.) 

  -      вікторина «Я у світі не один, що я знаю про тварин» (5 кл.); 

  -      екологічна акція «Встанови годівничку» (3 кл). 

  -    акція «Чиста Земля – мирне життя» в рамках проекту «Школа ДоброТи» 

(1-11 кл.). 

  Основними формами туристично-краєзнавчої та екологічної роботи з учнями 

були  також прогулянки, екскурсії, подорожі ( онлайн). 

5. Превентивне та правове виховання  

Особлива увага протягом року приділялася питанням запобігання та 

протидії булінгу, девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед 

неповнолітніх. 

Робота педагогічного колективу в цьому напрямку була спрямована на 

реалізацію таких завдань: формування в учасників освітнього процесу 

толерантного ставлення один до одного, уникнення проявів жорстокого 

ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства 

(фізичного або психічного), діагностика діяльності і розвитку учнів, класного 

колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім 

учасникам освітнього процесу; просвітницько-інформаційна робота з 

підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; робота з сім’ями, 

які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, 
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спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання норм і правил 

поведінки, ведення здорового способу життя. 

З учнями девіантної поведінки постійно проводилася відповідна робота: 

профілактичні бесіди, залучення дітей до суспільно-корисної праці, творчої 

діяльності, бесіди з батьками. До роботи з вищевказаними сім’ями та учнями 

залучалися практичний психолог, соціальний педагог, кримінальна поліція, 

служба у справах дітей. Особлива увага приділялася учням: 5Б класу Медвідь 

Вірі, 2Д класу Недвизі Артему, 8Г класу Касько Владу; формуванню 

сприятливого мікроклімату у 3Б, 4Г, 6Б, 7Б,7Г класах (класні керівники: 

Сивирин Л.П., Притака О.О., Мірощніченко Я.Г., Скремінська Н.М.,     

Вороніна Т.В.). 

Відбувалися зустрічі (онлайн) з шкільним офіцером поліції          

Міхеєвим М.С., який проводив профілактичні бесіди з питань безпеки та 

дисципліни, протидії булінгу в дитячому колективі (протягом року). 

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які 

потребують соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти класів, 

школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, 

проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року виявлено і 

проведено роботу з учнями,  які мають девіантну поведінку. 

За ініціативи представників учнівського самоврядування в школі було 

встановлено скриньку «Антибулінг». 

З метою правової освіти учнів, протидії булінгу, попередження 

правопорушень, бездоглядності, насильства в учнівському середовищі, 

адміністрацією школи та класними керівниками проводиться виховна і 

профілактична робота: 

Захід Дата 

проведення 

Учасники  Відповідальні 

1. Оновлення куточку 

правових знань  

Вересень 

2020р.  

 Учнівське 

самоврядування 

2. Єдиний перший урок «Моя 

країна – Україна» 

Вересень 

2020р. 

1-4 класи Класні керівники 

3. Єдиний перший урок 

«Україна починається з 

тебе» 

Вересень 

2020р. 

5-9 класи Класні керівники 

4. Єдиний перший урок 

«Любіть Україну у сні й на 

яву» 

Вересень 

2020р. 

10-11 

класи 

Класні керівники 

5. Година класного керівника  

«Знай права, виконуй 

обов'язки» 

Вересень 

2020р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

6. Конкурс відео «Любов до 

друзів у моєму серці» 

Вересень 

2020р. 

1-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

7. Виставка малюнків «Усі 

ми різні, усі ми рівні» 

Вересень 

2020р. 

1-4 класи Класні керівники 
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8. Виставка плакатів «Школа 

без булінгу, сім’я без 

насильства» 

Вересень 

2020р. 

1-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

9. Встановлення скриньки 

«Антибулінг» 

Вересень 

2020р. 

9-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

10.  Бесіда «Протидія 

булінгу у дитячому 

середовищі». 

Вересень 

2020р. 

5-6 класи Класні керівники 

11.  Година спілкування  

«Закони і правила у твоєму 

житті» 

Жовтень 

2020р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

12. Уроки дружби Жовтень 

2020р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

13. Виховні години «Ми – 

козацького роду нащадки» 

до Дня Захисника України 

Жовтень 

2020р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

14. Година спілкування 

«Історія козацтва» до дня 

Захисника України 

Жовтень 

2020р. 

8,10 

класи 

Вчителі історії 

15. Конкурс відеороликів 

«Шлях до перемоги-

естафета поколінь» до Дня 

Захисника України 

Жовтень 

2020р. 

8-11 

класи 

Педагог-

організатор 

16. Години спілкування 

«Мовленнєвий етикет» 

Жовтень 

2020р. 

5-7 класи Класні керівники 

17. Вікторина «Про вогонь 

нам треба знати, з ним не 

можна жартувати» 

Жовтень 

2020р. 

6 класи Класні керівники 

18. Бесіда «Профілактика 

негативних явищ у 

молодіжному середовищі»  

Жовтень 

2020р. 

8-10 

класи 

Шкільний психолог  

Сєдова О.А. 

19. Літературні читання 

«Добро врятує світ» до 

Міжнародного дня 

Доброти 

Листопад 

2020р. 

1-4 класи Класні керівники 

20. Година спілкування  

«Планета толерантності» 

до Міжнародного дня 

толерантності 

Листопад 

2020р. 

1-7 класи Класні керівники 

21. Бесіда  «Толерантність – 

вимога сучасності» 

Листопад 

2020р. 

8-11 

класи 

Класні керівники 

22. Єдина класна година 

«Герої не вмирають!» 

Листопад 

2020р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

23. Акція «16 днів проти Листопад- 1-11  Класні керівники, 
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насильства» Грудень 

2020р. 

класи учнівське 

самоврядування 

24. Година спілкування 

«Подумай про майбутнє -

обери життя» 

Грудень 

2020р. 

10-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

25. Правовий всеобуч 

«Кримінальна 

відповідальність 

неповнолітніх» 

Грудень 

2020р. 

8 класи Учнівське 

самоврядування 

26. Всеукраїнський урок 

«Права людини» 

Грудень 

2020р. 

5-11 

класи 

Класні керівники 

27. Година спілкування    

«Я дитина і маю права» 

Грудень 

2020р. 

1-4 класи Класні керівники 

28. Виставка плакатів «Я і мої 

права» 

Грудень 

2020р. 

5-7 класи Учнівське 

самоврядування 

29. Конкурс відео-репортажів 

з правової тематики до 

Всесвітнього дня дитячого 

телебачення та 

радіомовлення 

Грудень 

2020р. 

5-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

30. Бесіда «Причини і ознаки 

булінгу в шкільному 

середовищі та його 

попередження» 

Грудень 

2020р. 

4-7 класи Шкільний психолог  

Сєдова О.А. 

31. Міні-тренінг «Як навчити 

дітей безпечної поведінки 

в інтернеті» 

Січень 2021р. 2-3 класи Соціальний педагог  

Самойчук А.П. 

32. Профілактична бесіда 

протидії булінгу та 

підтримання дружньої 

атмосфери в класі  

Січень 2021р. 4  класи Учнівське 

самоврядування 

33. Година класного керівника  

«Cкажи разом із нами НІ 

булінгу!» 

Січень 2021р. 1-11 

класи 

Класні керівники 

34. Бесіда  «Безпека в 

інтернеті. Кібербулінг»  

Лютий 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

35. Година спілкування 

«Булінг - прояв насильства 

в школі» 

Лютий 

2021р. 

5-7 класи Соціальний педагог  

Самойчук А.П. 

36. Оформлення стенду 

«Безпечний інтернет» 

Лютий 

2021р. 

 Учнівське 

самоврядування, 

педагог-організатор  

37. Виставка малюнків «Ми за 

безпечний Інтернет» 

Лютий 

2021р. 

1-4 класи Класні керівники 
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38. Виставка плакатів 

«Користуйся корисним 

Інтернетом» 

Лютий 

2021р. 

7-10 

класи 

Учнівське 

самоврядування, 

педагог-організатор  

39. Виховний захід «Дружба - 

це диво» 

Лютий 

2021р. 

3 класи Шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

40. Профілактична бесіда з 

питань безпечного  

користування інтернетом 

та кібербулінгу від 

шкільного офіцера поліції 

(онлайн) 

Лютий 

2021р. 

8 класи ЗДВР  

Лактіонова О.О. 

41. Година спілкування  

«Людина починається з 

добра» 

Лютий 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

42. Перегляд відео 

презентацій «Булінг в 

школі», «Кібербулінг або 

агресія в інтернеті: 

способи розпізнання і 

захист» 

Лютий 

2021р. 

8-9 класи Класні керівники, 

педагог-організатор 

43. Бесіди з елементами 

тренінгу «STOP Булінг»  

Лютий 

2021р. 

1-11 

класи 

Шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

44. Бесіда «Закон і ми» Лютий 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

45. Інформаційні години «Як 

навчити дітей безпечної 

поведінки в Інтернеті» 

Лютий 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

46. Перегляд мультфільмів 

«Як розпізнати булінг» 

Березень 

2021р. 

1-7 класи Соціальний педагог 

Самойчук А.П.  

47. Круглий стіл для 

педагогічного колективу 

«Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

Березень 

2021р. 

 Соціальний педагог  

Самойчук А.П., 

шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

48. Проведення тренінгів з 

профілактики 

правопорушень від 

представників поліції, 

соціальних служб (онлайн) 

Протягом 

року 

1-11 

класи 

ЗДВР   

Лактіонова О.О. 

49. Уроки безпеки «Дитина і 

незнайомець», «Що 

робити, коли ти загубився» 

від шкільного офіцера 

поліції (онлайн) 

Протягом 

року 

1-4 класи ЗДВР  

 Лактіонова О.О. 

50. Викладка літератури Протягом  Бібліотекар 
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6. Формування здорового способу життя  

Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого 

ставлення до свого здоров’я. 

Реалізація цих завдань в школі вирішується за напрямками: 

- створення безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму роботи, 

умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формування 

гігієнічних навичок та засад здорового способу життя; 

- організація оптимального рухового режиму: уроки фізичної 

культури, фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у фізкультурних 

гуртках та спортивних секціях. 

Протягом 2020-2021 н.р. особлива увага приділялася формуванню 

морально-етичних цінностей, навичок здорового способу життя, наданню дітям 

достовірної інформації про шкідливий вплив на організм людини вживання 

алкоголю, тютюну, психотропних та наркотичних речовин:  

 

Захід Дата 

проведення 

Учасники  Відповідальні 

1. Участь у центральному заході 

Всеукраїнського 

Олімпійського уроку 

12.09.2020р.  7-8 класи Вчителі фізичної 

культури 

2. Участь у заходах  

Олімпійського тижня (онлайн): 

- Спортивні змагання з шахів, 

футболу, греко-римської 

боротьби, спортивні естафети; 

- Відкритий Олімпійський урок; 

- Виставка плакатів 

«Олімпійський урок та участь в 

ньому українських 

спортсменів»; 

- Вікторина «Олімпійські ігри». 

Вересень-

жовтень 

2020р. 

5-11 класи НОК України, 

вчителі  фізкультури, 

керівники 

спортивних секцій, 

педагог-організатор 

3. Спортивна руханка «Розминка 

майбутнього олімпійця» 

Вересень 

2020р. 

1-4 класи Вчителі фізичної 

культури 

 

 

4. Посвята першокласників у юні 

інспектори руху «Київський 

школярик – зразковий пішохід» 

Вересень 

2020р. 

1 класи Учнівське 

самоврядування 

5. Виставка  малюнків «Правила 

дорожнього руху знай - життя 

зберігай» 

Вересень 

2020р. 

1-6 класи Педагог-організатор 

Керівник гуртка 

Романюк І.І. 

6. Бесіди з безпеки Вересень 1-11 класи Класні керівники 

«Конвенція ООН про  

права дитини» 

року Масляк Л.І. 
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життєдіяльності «Мій 

безпечний шлях до школи» 

2020р. 

7. Участь у районному 

туристсько-краєзнавчому  

заході «Україна починається з 

тебе» (онлайн) 

Вересень 

2020р. 

5-10 класи Керівник гуртка 

Шевчук Л.М. 

8. Участь у районному святі 

«День туризму» 

Вересень 

2020р.  

1-11 класи Керівник гуртка 

Шевчук Л.М. 

9. Участь у районному етапі 

міської гри-конкурсу 

«Краєзнавчий квест» 

Жовтень 

2020р. 

5-11 класи Керівник гуртка 

Шевчук Л.М. 

10. Акція «День відмови від 

паління» 

Листопад 

2020р. 

8-11 класи Учнівське 

самоврядування 

11. Година спілкування  «Ні- 

шкідливим звичкам»  

Листопад 

2020р. 

8-10 класи Соціальний педагог 

Самойчук А.П. 

12. Година спілкування 

«Подумай про майбутнє – 

обери життя» 

Грудень 

2020р. 

8-11 класи Класні керівники 

13. День здоров’я «1 грудня – 

Всесвітній день боротьби зі 

СНІД» 

Грудень 

2020р. 

8-11 класи Класні керівники 

14. Агітаційна виставка плакатів 

до Міжнародного дня боротьби 

зі СНІД 

Грудень 

2020р. 

9-11 класи Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування 

15. Перегляд фільмів з 

профілактики шкідливих 

звичок 

Грудень 

2020р. 

6-8 класи Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування 

16. Виставка малюнків 

«Здоров’я очима дітей» 

Грудень 

2020р. 

1-4 класи Класні керівники 

17. Робота постійно діючого 

куточку «Твоє здоров’я – в 

твоїх руках» 

Протягом 

року 

 Учнівське 

самоврядування 

18. Рейди по виявленню учнів, 

що палять «Ні – палінню!» 

Протягом 

року 

 Адміністрація школи 

19. Виставка малюнків 

«Здоров’я очима дітей» 

Січень 2021р. 3-5 класи Педагог-організатор 

20. Години спілкування 

«Формула здоров’я» 

Лютий 2021р. 1-11 класи Класні керівники 

21. Проведення тренінгів з 

пропаганди здорового способу 

життя від представників 

поліції, соціальних служб 

(онлайн) 

Протягом 

року 

1-11 класи ЗДВР Лактіонова О.О. 
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7. Організація позашкільної роботи 

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та 

самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення 

оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів,  

попередження і подолання відхилень у поведінці школярів, запобігання різних 

форм асоціальної поведінки, організації змістовного дозвілля в позаурочний час 

у школі організовано роботу гуртків. 

У школі працюють 9 гуртків різного напрямку. Школа тісно співпрацює з 

фізкультурно-оздоровчим центром «Голосієво», Будинком дитячої та юнацької 

творчості, «Школою боротьби». В школі працюють спортивні секції «Футбол», 

«Баскетбол», «Городки», «Теніс», «Греко-римська боротьба», а також гуртки 

Будинку дитячої та юнацької творчості «Вишивка», «Інформатичний», 

«Виготовлення сувенірів». Протягом року гуртківці брали активну участь у 

районних конкурсах:  

1. Туристсько-краєзнавчий гурток «Рідний край» (керівник         

Шевчук Л.М.) – участь у районному туристсько-спортивному 

конкурсі-грі  «Україна починається з тебе» до Дня туризму, у святі 

до Дня туризму, у  районному етапі міської акції учнівської молоді 

«Пізнай свій край – пізнай себе», у районному етапі Всеукраїнської 

краєзнавчої акції  учнівської молоді «Українська революція:           

100 років надії та боротьби». 

2. Гурток «М’яка іграшка» (керівник гуртка Жеребко І.С.) - участь у 

районному конкурсі новорічних іграшок «Подарунок Діду Морозу» 

3. Танцювальний гурток «Український сувенір» ( керівник Шайда Т.В.) 

– участь у районній концертно-мистецькій програмі «День Теремків» 

до Дня столиці та Дня Києва. 

4. Вокальний гурток «Веснівка» ( керівник Сосновська Ж.А.) – участь у 

міському концерті до Дня Європи. 

  Учні-гуртківці брали активну участь у проведенні шкільних масових 

заходів:  конкурс відео привітань до Дня вчителя, до Міжнародного жіночого 

дня (хореографічний гурток «Український сувенір», вокальний гурток 

«Веснівка»), виставки малюнків «Від рідного порога – безпечна дорога», «Моя 

Україна – єдина країна», «Здоров’я очима дітей» (гурток «Чарівний пензлик»), 

станційна гра «Козацькі забави», змагання зі стрільби до Дня Збройних Сил 

України  (гурток «Юний стрілець»), підготовка до змагання «Стрільба» дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (гурток «Юний 

стрілець». Гуртківці взяли участь у чемпіонаті з футболу між ЗНЗ району    

(кер. Ященко С.В., Косянчук В.В.) та зайняли I місце .  

Всього зайнято у школі в позаурочний час 162 учнів – у шкільних 

гуртках, творчих об’єднаннях і спортивних секціях, 80 учнів – займаються у 

спортивних секціях від ФОЦ «Голосієво», 35 – у «Школі боротьби», 75 – в 

гуртках від БДЮТ, які працюють при школі.  
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Слід відмітити роботу гуртків: туристсько-краєзнавчого «Рідний край» 

(Шевчук Л.М.), хореографічного «Український сувенір» (Шайда Т.В.), 

вокального «Веснівка» (кер. Сосновська Ж.А.). 

8. Міжнародне співробітництво  

Школа тісно співпрацює з Французьким культурним центром та 

посольством Франції в Україні. Учні беруть активну участь у Днях франкофонії 

в Києві: зустрічаються з французькими митцями, відвідують театральні 

вистави, переглядають фільми французькою мовою.  

У листопаді 2020 р. учні школи  взяли участь у написанні диктанту 

французькою мовою, який  був організований Посольством Франції в Україні з 

нагоди Міжнародного дня Вчителя французької мови. Вчителями  іноземних 

мов для старшокласників було проведено бесіду «Важливість вивчення 

французької та англійської мов у сучасному світі». В рамках «Французької 

весни в Україні» було  організовано виставку плакатів  та малюнків 

французькою та англійською мовами на різноманітну тематику.    

В грудні 2020 р. учні 5-11 класів були учасниками Всеукраїнського 

конкурсу з англійської мови «Грінвіч». В березні 2021 р. учні 7-9 класів взяли 

участь в міжнародному конкурсі «Читання віршів Т.Г. Шевченка французькою 

мовою» в рамках Тижня Франкофонії. В квітні 2021 р. учні 5-9 класів взяли 

участь у проекті «Найбільший урок у світі». Це всесвітня ініціатива Дитячого 

фонду ООН ( ЮНІСЕФ ), що має на меті ознайомити дітей у всьому світі із 

Глобальними Цілями сталого розвитку. 

9.  Учнівське самоврядування  

Учнівське самоврядування в школі працює в тісному зв’язку з 

педагогічним колективом, адміністрацією. Проводяться спільні засідання, 

тренінги, приймаються рішення щодо покращення шкільного життя.  

Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, насиченим, 

цікавим. Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу, 

допомагати один одному. Робота самоврядування в школі опирається на 

скоординованість із планом роботи школи, важливою умовою є постійний 

пошук нових форм і методів організації. 

Шкільне самоврядування представлене Президентською республікою, яку 

очолюєвав президент – учень 9 класу Воронін Олександр. До складу 

президентської ради входить 8 міністерств: освіти, культури, спорту, екології, 

милосердя, праці, інформації та захисту. 

Протягом року були проведені спільні заходи педагогічного й 

учнівського колективів та батьків: акція «Подаруй книгу бібліотеці», «День 

врятованого дерева», допомога учням початкової школи. Для учнів 1-х класів 

було організовано свято першокласників «Країна дитячих мрій», посвята у юні 

інспектори руху «Київський школярик – зразковий пішохід».  

За ініціативи шкільного самоврядування для учнів старшої школи  були 

проведені акція милосердя «Допоможи другу», акція «Прикрасимо рідну школу 

своїми руками», написання листів солдатам ООС «Добре слово для захисника» 

до Дня Захисника України, акція «День відмови від паління», акція «Свіча 



39 
 

пам’яті» - вшанування пам’яті жертв Голодомору, участь у Акції «Чиста Земля 

– мирне життя» в рамках проекту «Школа ДоброТи». 

Представники учнівського самоврядування приймали активну участь в  

шкільних заходах, допомогали їх організовувати та проводити - виставка 

малюнків «Зустрічаємо осінь», година спілкування до Міжнародного дня миру 

«Ми за мир», конкурс відео «Я вмію бачити красу в усьому», присвячена 

Міжнародному дню краси ( 10 вересня); виставка плакатів «Хай буде мир на 

всій землі» до Міжнародного дня Миру у вересні; виставка святкових плакатів 

до Дня вчителя; конкурс газет-вітань «Love is…» та створення «Дерева 

кохання» до Дня Закоханих. Були проведені акції «Милосердя» по наданню 

матеріальної допомоги родинам хворих дітей нашої школи. 

Протягом року представники учнівського самоврядування проводили 

бесіди з учнями школи з метою профілактики правопорушень та випадків 

булінгу в учнівському середовищі. 

До Дня української мови та писемності представники міністерства 

культури провели для учнів 7 класів вікторину-свято «В моєму серці - 

Україна!». 

До Міжнародного дня вчителя французької мови (листопад 2020р.) 

активістами міністерства інформації було проведено гру-квест «J’aime le 

français» для учнів 6-7 класів.  

До Дня Соборності України активісти міністерства творчості провели для 

учнів 8 класів інтегровану гру-вікторину «Моя Україна – соборна і вільна!», 

вікторину для учнів 6 класів до Міжнародного дня рідної мови «В моєму серці 

Україна та її мова солов’їна». 

10.  Участь у районних, міських та всеукраїнських конкурсах   

 Учні школи протягом семестру брали активну участь в районних та 

міських заходах та конкурсах: 

Конкурси, змагання Учасники  Прізвище 

керівника 

Результативність 

Районне свято  «День туризму», 

присвячене 75-річниці закінчення 

Другої світової війни  та Дню 

туризму  

Учні  

7В класу 

Шевчук Л.М, III місце 

Районний  конкурс відеороликів  

«Шлях до перемоги – естафета 

поколінь» 

Учні  

9В  класу 

Голубчук Ю.В. Участь 

Районна відбіркова  

 інтелектуальна гра для школярів 

«Інтелект-турнір» 

Учні   

8-9 класів 

Голубчук Ю.В. Участь 

II (міський) етап Всеукраїнської 

дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри  

«Сокіл» («Джура»)  

Учні    

 9В класу 

Лактіонова О.О. Участь 
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Районний етап Всеукраїнської 

краєзнавчої акції учнівської 

молоді «Українська революція: 

100 років надії та боротьби» 

Учні 9-10 

класів 

Тремтій С.П. II місце 

Районна відбіркова пізнавально-

розважальна гра для молодших 

школярів «Юніор» 

Учні  7-8 

класів 

Шевчук Л.М. Участь 

Всеукраїнський конкурс есе імені 

Сергія Кемського до Дня Гідності 

та Свободи 

Учні 9 

класу 

Тремтій С.П. I місце 

Районна виставка-фестиваль 

 новорічних прикрас «Чарівне 

сяйво Різдва» 

Учні      

4-7 класів 

Голубчук Ю.В. Участь 

Всеукраїнський конкурс  

 учнівських творчих робіт  

«Я- журналіст» 

Учні   8-9 

класів 

Чуба Ю.М. І місце 

Районна гра-конкурс «Музейний 

квест» 

Учні   

7В класу 

Шевчук Л.М. Участь 

Районний етап міського конкурсу 

читців поезії, присвячений 

творчості Тараса Шевченка 

Учні  

 8Б класу 

Гнітецька Н.К. III місце 

Змагання з міні-футболу «Кубок 

ОСН «Теремки» серед учнів ЗНЗ 

Учні 8-10 

класів 

Лактіонова О.О. І місце 

Мистецький проект «…А може, 

люди віруси,от просто собі віруси 

на цій живій землі?!», 

присвячений 35-роковинам 

 Чорнобильської трагедії та 

вшануванню подвигу героїв-

чорнобильців  

Учні 9-10 

класів 

Тремтій С.П. Подяка за 

 активну участь  

  Районний VIII фольклорно-

етнографічний фестиваль 

 «Бурштинове намисто»  

Учні  

5-А  класу 

Ратушна О.С. Участь 

11.  Виховна робота дистанційно. 

Під час карантину, з 11.01.2021 по 22.01.2021 та з 05.04.2021 по 

30.04.2021,  дистанційно продовжувала проводитися виховна робота в різних 

напрямках. 

 Було проведено акцію у соціальних мережах «Карантин – це не 

канікули!» для заохочення учнів до безпечного, сумлінного та комфортного 

дистанційного навчання (квітень  2021р.).  

Учні долучалися до перегляду відео то презентацій  по різним темам -           

«Казка про золоті правила безпечного інтернету», «Молодь проти насильства», 

«Спорт – це здоров’я», «Загадки про професії» 
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Учням до перегляду були запропоновані онлайн уроки - «Зберігаємо 

довкілля», до Дня Авіації та Космонавтики «Космонавтика України. Пишемо 

історію»,   «Як обрати майбутню професію», до 35-роковини Чорнобильської 

катастрофи «Радіація. Атомна енергія»; майстер-класи з  виготовлення іграшки-

сувеніра до Великодня, вітальних листівок до Дня матері.  

Під час карантину в онлайн форматі з учнями проводилися бесіди з 

профілактики булінгу «Ми різні – ми рівні» (1-11 класи), «Молодь проти 

насильства» (8-11 класи), години спілкування  «Від здоров’я Землі – до 

здоров’я людей», «Чистий дім – чисті вулиці – чиста планета», «Світ без 

насильства», до річниці Чорнобильської трагедії – бесіди «Чорнобильське лихо 

в пам’яті народній», «Чорнобиль – горе України, її незагоєна рана»                   

(1-11 класи), години спілкування «Яким є ідеал сучасної молодої людини, 

громадянина України», «Без сім’ї немає щастя на землі» до Дня сім’ї, «Мій 

життєвий вибір». 

Класними керівниками постійно проводилася виховна робота стосовно 

важливості дотримання умов карантину, особистої гігієни. 

 

 

 

 

Директор       Олена БАЛАШЕНКО 


