
Звіт про роботу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

з поглибленим вивченням французької мови № 269 міста Києва  

за 2021 – 2022 навчальний рік 

 

На кінець 2021-2022 навчального року в школі навчалися 1297 учнів. У 

початковій школі у 20 класах – 599 учнів, у 5-9 класах – 597 учнів (21 клас), у    

10-11 класах – 101 учень (4 класи). Отримали свідоцтво про здобуття базової 

середньої освіти 107 учнів, з них свідоцтво з відзнакою – 17 учнів, отримали 

свідоцтво про здобуття повної середньої освіти 51 учень, з них нагороджено 

золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» - 1 учень, срібною медаллю 

«За досягнення у навчанні» - 3 учні.  

У  школі  працюють 75 вчителів, 7 асистентів учителя, 2 вихователя ГПД, 

3 керівника гуртка. 10  учителів  нагороджені  знаком  «Відмінник  освіти  

України»; 27 учителів нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України. 

Якісний склад педагогічного колективу: • Кандидат педагогічних наук – 

1 вчитель • «Учитель-методист» - 20 вчителів • «Старший учитель» -                     

11 вчителів • Спеціаліст вищої категорії – 40 вчителів • Спеціаліст І категорії 

– 13 вчителів • Спеціаліст ІІ категорії – 9 вчителів • спеціаліст – 17 вчителів, 

тарифний розряд – 5 вчителів. 

Методична робота педагогічного колективу школи у 2021-2022 н.р. була 

спрямована на реалізацію завдань, що обумовлюється основними державними 

документами про освіту: Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» та сприяла розвитку професійних компетентностей, творчої 

ініціативи та загальнокультурного рівня педагогічних працівників,  формуванню 

багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на 

всебічний  розвиток особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. 

Педагогічний колектив у 2021-2022 навчальному році продовжив 

працювати над реалізацією проблеми «Використання компетентнісно 

зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української 

школи». Розв’язанню цієї проблеми був підпорядкований річний план роботи 

школи, робота методичних об’єднань та творчих груп. 

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 кожного учителя та 

зросла професійна компетентність кожного учителя.  

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. 

Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у 

відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною 

діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно 

використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних 

заходів, семінари, майстер-класи, творчі звіти, консультації, проведення 

предметних тижнів, тренінгів, дискусій, поєднання групових та індивідуальних 

форм роботи. Велика увага надавалася спільній роботі з батьками, реалізації 

наступності між початковою та середньою ланками. Кожним шкільним 

методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи 

за методичною темою. 

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 2021-2022 н.р.», «Виховання дітей та учнівської молоді в умовах   

нових стандартів освіти», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», 

«Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану». Проведено 

засідання педагогічної ради школи  «Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації 

початкової та перехід до середньої школи». 

На початку навчального року вчителі школи взяли участь у освітньому 

онлайн-форумі «Нова українська школа – новий простір освіти». 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». 

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,  а  також  в  рамках  атестації.  У 

2019/2020 н. р. вчителі школи розпочали накопичувальну програму підвищення 

кваліфікації та успішно її продовжили у 2021/2022 н.р.  

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 Законом України «Про освіту»; 

− психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

− 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. 

За підсумками атестації  присвоєно:  другу  кваліфікаційну  категорію –        

2 вчителям; першу кваліфікаційну категорію – 1 вчителю. Рішенням атестаційної 

комісії  встановлено  відповідність  раніше  присвоєній кваліфікаційній  категорії  

«спеціаліст  першої  категорії» - 1 учителю. Присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» - 3 учителям. Рішенням атестаційної комісії  

встановлено  відповідність  раніше  присвоєній кваліфікаційній  категорії  

«спеціаліст  вищої  категорії» - 8 вчителям; присвоєно педагогічне звання 

«старший учитель» - 1 вчителю; підтвердив педагогічне звання «старший 

вчитель» - 1 вчитель, присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» -                 

1 учителю, підтвердили педагогічне звання «учитель-методист» - 3 вчителі. 

У січні-лютому 2022 року були проведені творчі звіти та презентація 

роботи вчителів, які атестувалися в 2021-2022 навчальному році.  Педагоги 

поділилися  своїми надбаннями,  досвідом  роботи  з  колегами.  

Учителі-методисти школи мають власні методичні розробки  апробовані 

вчителями шкіл  Голосіївського району та схвалені Вченою радою Інституту 

післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка: 

Мацьоха Олександр Михайлович на тему: «Основи HTML. Створення 

освітніх сайтів»; 

Мазурок Лілія Афанасіївна на тему: «Використання пісенних та 

віршованих творів для формування граматичної компетенції на уроках 

французької мови учнів 6 класу (в умовах очної та дистанційної форм 

навчання)»; 

Домаскіна Наталія Юріївна на тему: «Розвиток креативно-пізнавальної 

діяльності учнів під час виконання проекту «Різдвяний чобіток» на уроках 

трудового навчання у 8 класі»; 

Жукова Юлія В’ячеславівна на тему: «Використання презентацій 

PowerPoint для стислого переказу тексту на уроці англійської мови у середній 

школі». 

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.  

Методоб’єднання вчителів 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 підвищення професійної майстерності і 

розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного 

стандарту початкової загальної освіти; застосування  в інноваційному навчанні 



інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових 

компетентностей учнів, педагогів; забезпечення всебічного розвитку дитини; 

удосконаленню форм і методів роботи з обдарованими дітьми; інтеграцію в 

освітній процес дітей з особливими потребами. На засіданнях МО були 

розглянуті такі теми: «Опрацювання методичних рекомендацій щодо ведення 

шкільної документації. Організація роботи з електронним журналом», «Гра – 

невід’ємна частина навчальної діяльності», «Розвиток творчого мислення в учнів 

початкових класів шляхом новітніх інформаційних технологій на різних етапах 

уроку математики»,  «Інтегроване навчання як засіб формування інтегративного 

мислення учнів». 

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 

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 проєктом, Василяка Т.Ф., Топчій Г.О., 

Карпович Н.В., Сандул О.Ю., Гордовська І.А., Ільїна Г.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. в 

березні-квітні 2022 року була спікером 13-ти вебінарів «Використання 

електронних освітніх ігрових ресурсів в початковій школі» для вчителів 

Одеської області, ділилася досвідом роботи з ЕОІР в програмі Edugames в 

освітньому процесі: в школі, вдома, під час дистанційного навчання. 

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 «Формування ключових компетентностей 

учнів шляхом використання практично орієнтованих завдань»,  «Колективна 

система навчання ( одна з моделей особистісно-орієнтовного навчання), як засіб 

керування пізнавальною діяльністю учнів на уроках математики», «Особливості 

формування інклюзивного освітнього середовища для розвитку дітей на уроках 

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

уроках математики.», «Методика проведення нестандартних уроків математики 

у 9 класах», «Активізація пізнавальних процесів на уроках математики в                    

5 класах», «Впровадження та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках інформатики середньої та старшої школи, як елемент 



розвитку логічного мислення та комунікативних компетентностей здобувачів 

освіти»; тренінг «Соціальні мережі, переваги та ризики для навчання учнів». 

В 2021-2022 навчальному році методоб’єднання вчителів іноземних мов 

продовжило працювати над темою: «Використання компетентнісно 

зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української 

школи».  

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»; 

- «Використання дієвого підходу на уроках французької та англійської мов в 

контексті Нової української школи»; 

- «Інструменти, техніки та особливості ведення уроків іноземної мови 

онлайн»; 

- «Використання презентацій PowerPoint для стислого переказу тексту на 

уроках англійської мови у середній школі»; 

- «Знайомство з ресурсами Les Zexpert FLE та їх застосування у викладанні 

французької мови»; 

- «Особливості роботи з учнями з особливими освітніми потребами на уроках 

французької та англійської мов»; 

- «Використання пісенних та віршованих творів для формування граматичної 

компетенції  на уроках французької мови»; 

- «Використання ігрових технологій на уроках французької та англійської 

мов»; 

- «Особливості читання як вид мовленнєвої діяльності на уроках англійської 

мови 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 7-9-х класів на уроках французької мови». 

Вчителі іноземних мов брали активну участь у районних, міських, 

Всеукраїнських та міжнародних онлайн семінарах, конференціях, форумах, 

виставках, круглих столах:  

- Міський семінар для вчителів французької мови «Діяльнісний підхід у 

вивченні французької мови»; 

- «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у Новій Українській 

школі»; 

- «Фінансова грамотність вчителів та учнів»; 

- «Стресостійкість як одна з складових професійного вчителя»; 

- «Семінар з представниками іноземних видавництв Clé international, 

Hachette, Didier»; 



- «Розвиток комунікативних компетентностей педагогічних працівників»; 

- «Ціннісні особливості поколінь у сучасному освітньому просторі»; 

- «Розвиток креативності педагога». 

В рамках співробітництва з Французьким Інститутом в Україні учні нашої 

школи брали участь у святі «Французький Інститут в Україні» та 

«Європейському Дню мов». 

Також в рамках святкування Міжнародного Дня вчителя французької мови 

в школі були проведені такі заходи: флешмоб «Різнобарвна Франція», конкурс 

малюнків для учнів молодшої школи «Мій урок французької мови», для учнів     

5-х класів вікторина «Пізнай Францію» для учнів 6-7-х класів конкурс віршів, 

учні 9-11-х класів організували виставку плакатів на тему «Різноманіття регіонів 

Франції» та конкурс відео-привітань французькою мовою.  

Продовжив свою роботу розмовний клуб «Лише французькою» для учнів 

9-11-х класів. Учні нашої школи долучились до перегляду фільмів французькою 

та англійською мовами під час онлайн-фестивалю європейського кіно в рамках 

«Європейський Союз в Україні». 

У лютому 2022 року методоб’єднання іноземних мов нашої школи стало 

базою для проведення навчальної практики студентів Національного 

лінгвістичного університету. 

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 при змішаному та дистанційному навчанні. 

Робота методичного об’єднання вчителів природничо-суспільних наук 

була спрямована на організацію самоосвіти вчителів. Педагоги успішно 

працювали над темами: 

- «Створення електронних презентацій для вивчення хімії у закладах загальної 

середньої освіти із використанням сучасних педагогічних технологій»    

(Лікарчук А.М.); 

- «Розвиток пізнавальних здібностей та творчої активності учнів на уроках 

географії.» (Лут А.М.); 

- «Розвиток творчого потеціалу та пізнавальної активності учнів на уроках 

біології» (Сук А.М.); 

- «Розвиток концепції громадської освіти» ( Шевчук Л.М.); 

- «Творчий підхід до викладання біології, вдосконалення роботи з 

методичними матеріалами для використання їх на уроках» (Тимків В.М.). 

Уся робота методичного об’єднання вчителів української  та  зарубіжної 

філології протягом року була підпорядкована головній меті – допомогти 

учителю-словеснику найбільш ефективно використати свої знання у 

впровадженні в життя державної мовної політики. 

Методоб’єднання працює над такою темою: «Організація нестандартних 

форм і методів навчання як елемент упровадження сучасних технологій у 



навчально-виховний процес». Свою роботу вчителі-словесники спрямовують на 

впровадження передових педагогічних технологій в освітній  процес із метою 

розвитку свого творчого потенціалу та підвищення пізнавальної активності 

учнів, формування моделі творчої особистості. 

Методична робота вчителів української мови та літератури й зарубіжної 

літератури в 2021-2022 навчальному році була 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; 

• сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю 

приналежності до європейської спільноти; 

• 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; 

• вироблення вміння застосовувати набуті знання, уміння, навички в житті. 

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 карантину та воєнного стану поширеними стали онлайн-олімпіади та 

конкурси. 23 учні 8-11 класів стали учасниками Всеукраїнських учнівських 

онлайн олімпіад із французької мови, зарубіжної літератури, фізики, математики, 

історії. 73 учні 5-11 класів стали учасниками Всеукраїнських онлайн олімпіад 

«Всеосвіта», «На урок»; 12 учнів стали учасниками Міжнародного 

дистанційного конкурсу «Олімпіс 2021 – Осіння сесія»; 122 учні брали участь у 

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»; 63 учні 5-11-х класів стали 

учасниками дев’ятого Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Грінвіч» та 

69 учнів  - Всеукраїнського конкурсу з французької мови «Галус».  

Учениця 9-Б класу Ясевіна Дар’я долучилась до написання наукової 

роботи від Малої Академії Наук України у секції «французька мова» та посіла ІІІ 

призове місце на міському етапі. 

 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.  ІІІ (міський етап) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української 

мови та літератури 

Мойса Юлія   9 3 Гнітецька  

Надія Костянтинівна 

2.  ІІІ (міський етап) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української 

мови та літератури 

Тимошенко 

Єлизавета   

8 2 Чуба  

Юлія Миколаївна 

3.  Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Полегенько 

Анна   

8 2 Гнітецька  

Надія Костянтинівна 

4.  III (міський) етап XXII 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика   

Олійник Павло   7 2 Чуба  

Юлія Миколаївна 

5.  III (міський) етап XXII 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика   

Тимошенко 

Єлизавета   

8 3 Чуба  

Юлія Миколаївна 

6.  Міський етап конкурсу-захисту 

робіт Малої Академії наук 

Ясевіна Дар’я 9 3 Середа  

Мар’яна Олегівна 

7.  III етап (міський) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з французької 

мови «Ерудит» 

Цимбал Софія 9  3 Скремінська  

Наталія Миколаївна 

8.  Ясевіна Дар’я 9   Середа  

Мар’яна Олегівна 

9.  II етап (районний) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з французької 

мови «Ерудит» 

Олійник Павло 7 2 Гармашова  

Лариса Сергіївна 

10.  II етап (районний) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з французької 

мови «Ерудит» 

Мельничук 

Вікторія 

10 3 Мазурок  

Лілія Афанасіївна 

11.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Осінь–2021 (французька мова) 

Скороваров 

Олександр 

8-Б 1 Скремінська 

Наталія Миколаївна 

12.  Суханова 

Дарина  

8-Б 2 

13.  Полегенько 

Анна  

8-Б 2 

14.  Скороваров 

Віктор 

8-Б 2 

15.  Цимбал Софія 9-Б 1 

16.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Осінь–2021 (фізика) 

Олійник Павло 7 1 Гармашова  

Лариса Сергіївна 

17.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Осінь –2021 (українська мова) 

Олійник Павло 7 1 Чуба  

Юлія Миколаївна 

18.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Зима–2021/2022 (французька мова) 

Цимбал Софія 9 1 Скремінська  

Наталія Миколаївна 

19.  Кельвич 

Катерина 

9 3 

20.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 (історія України) 

Олійник Павло 7 1 Шевчук  

Людмила Михайлівна 

21.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна–2022 (англійська  мова) 

Поліщук 

Назарій 

7 2 Орловська  

Людмила Олексіївна 



22.  Олійник Павло  7 1 

23.  Чувалов Данііл 6 1 Роменська  

Любов Сергіївна 

24.  Мандзик 

Анастасія 

7 1 Соловей  

Анна Олександрівна 

25.  Качмарчик 

Софія 

7 1 

26.  Ямковий Гліб 5 3 

27.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна–2022 (французька  мова) 

Цимбал Софія 9 1 Скремінська  

Наталія Миколаївна 28.  Оксимець 

Ярослав 

9 2 

29.  Олійник Павло 7 1 Коваленко  

Ірина Всеволодівна 
30.  Каліушко 

Олександра 

8-Б 3 

31.  Кондратюк 

Марія 

8-Б 3 

32.  Ясевіна Софія 5 2 Ревенко  

Ольга Борисівна 33.  Ямковий Гліб 5 1 

34.  Лупан Богдан 5 2 

35.  Громак 

Анастасія 

7 2 

36.  Гончар Дар’я 7 3 

37.  Корпачов  

Артем 

8 2 

38.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 (фізика) 

Олійник Павло 7 1 Гармашова  

Лариса Сергіївна 

39.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 

(українська література) 

Олійник Павло 7 1 Мірошниченко  

Яна Геннадіївна 

40.  Чувалов Данііл 6 1 Ратушна  

Олена Сергіївна 

41.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 (українська мова) 

Чувало Данііл 6 2 Ратушна  

Олена Сергіївна 

42.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 (географія) 

Олійник Павло 7 1 Лут  

Алла Михайлівна 

43.  Чувалов Данііл 6 2 Ткаченко  

Тетяна Ростиславівна 

44.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 (біологія) 

Олійник Павло 7 1 Сук  

Аліна Миколаївна 

45.  Чувалов Данііл 6 1 Тимків  

Вікторія Миколаївна 

46.  Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта 

Весна –2022 (математика) 

Чувало Данііл 6 1 Балашенко  

Олена Федорівна 

47.  ХІ Всеукраїнська інтернет-

олімпіада "На урок" (зарубіжна 

література) 

Олійник Павло  7 1 Камоцький  

Віктор Ярославович 48.  Середюк Юлія 7 3 

49.  Міжнародний дистанційний 

конкурс з англійської мови 

«Олімпіс 2021 – Осіння сесія» 

Ткачик Богдана 3 1 Красновид  

Ольга Анатоліївна 

50.  Олійник Павло  7 1 Орловська  

Людмила Олексіївна 

51.  Пінчук Віра 5 1 Соловей  

Анна Олександрівна 



52.  Міжнародний дистанційний 

конкурс з математики «Олімпіс 

2021 – Осіння сесія» 

Ткачик Богдана 3 3 Красновид  

Ольга Анатоліївна 

Пінчук Віра 5 1 Леута  

Ганна Григорівна 

53.  Міжнародний дистанційний 

конкурс з біології та 

природознавства  «Олімпіс 2021 – 

Осіння сесія» 

Ткачик Богдана 3 3 Красновид  

Ольга Анатоліївна 

Олійник Павло 7 1 Сук  

Аліна Миколаївна 

Пінчук Віра 5 1 Лут  

Алла Михайлівна 

54.  Міжнародний дистанційний 

конкурс з української мови та 

літератури «Олімпіс 2021 – Осіння 

сесія» 

Олійник Павло  7 1 Чуба  

Юлія Миколаївна 

Пінчук Віра  5 2 

55.  Міжнародний дистанційний 

конкурс з інформатики «Олімпіс 

2021 – Осіння сесія» 

Пінчук Віра 5 1 Давиденко  

Світлана Олексіївна 

56.  І етап Міжнародного конкурсу 

«Кенгуру 2021» 

Болгов Іван 2-А 1 Сандул  

Олена Юріївна 

57.  Терещенко 

Анна 

2-Б 2 Ільїна  

Ганна Анатоліївна 

58.  Столярчук 

Майя 

2-Д 2 Войтенко  

Тетяна Олександрівна 

59.  Тюнін Євгеній 2-Д 2 

60.  Мілюк 

Катерина 

3-А 2 Василяка  

Тетяна Федорівна 

61.  Гусєв Дмитро 4-Б 2 Сивирин  

Лілія Петрівна 

62.  Шиловцев 

Андрій 

4-Г 2 Гордовська  

Тетяна Лаврентіївна 

63.  Павліченко 

Кирил 

4-Д 2 Григоренко  

Марія Федорівна 

64.  Лупан Богдан 5-А 2 Вороніна  

Тетяна Вікторівна 65.  Мальчевська 

Емілія 

5-Б 2 

66.  Ємельяненко 

Кароліна 

5-Б 2 

67.  Ткачова Марія 5-Б 2 

68.  Чуйко Артемій 5-А 2 

69.  Пінчук Віра 5-В 2 Леута  

Ганна Григорівна 70.  Голопура 

Софія 

5-В 2 

71.  Гординська 

Дар’я 

5-Г 2 Дроздовська  

Вікторія Олександрівна 

72.  Кучинська 

Софія  

5-Г 2 

73.  Нагирич 

Шапель 

5-Г 2 

74.  Федорченко 

Софія 

5-Г 2 



75.  Мацьоха 

Наталія 

6А 2 Балашенко  

Олена Федорівна 

76.  Бугай Денис 6А 2 

 

Велика увага протягом року приділялася організації інклюзивного 

навчання. На кінець  навчального року в школі навчалося 14 учнів з особливими 

освітніми потребами (ООП). Інклюзивним навчанням охоплено 10 класів. 

Протягом року забезпечено командний підхід до організації освітнього процесу 

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

психолога, логопеда). 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 з особливими освітніми 

потребами, в школі створена ресурсна кімната; спільно з ІРЦ Голосіївського 

району у січні 2022 року проведено засідання команд супроводу з метою 

визначення рівнів підтримки учнів  ООП відповідно до нового Порядку 

організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. 

Протягом року проводилися наради при директорові: «Адаптація учнів в 

інклюзивному класі». 

Вчителі нашої 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 січні-лютому 2022 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 дитини.  

Вчителі 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. 

Особливість 2021-2022 навчального року – дистанційне навчання, яке 

стало викликом для усіх: і для вчителів, і для учнів, і для їх батьків. Навчання 

мало відбуватися, не зважаючи ні на що. Вчителі працювали в синхронному та 

асинхронному режимах на платформах Zoom, Google classroom. Завдяки 

взаємній підтримці, професіоналізму та налаштуванню на гарний результат у 

процесі навчання були подолані всі перешкоди. Вчителі розробляли уроки, в 

яких використовували відео і фото матеріали з ресурсів «Всеосвіта», «На урок», 

YouTube каналу, платформ «Canva», «Learnis», «Wordwall», створювали 

презентації та тестові завдання. З метою якісної організації дистанційного 

навчання під час карантинних обмежень та воєнного стану 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». 

Педагогічні працівники постійно планують свою діяльність, аналізують її 

результативність. 100%  педагогічних працівників використовують  календарно-

тематичне планування, яке відповідає освітній програмі закладу освіти та  

можуть його корегувати. Беруть участь у формуванні та реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій для  здобувачів освіти (у разі потреби), у 

розробленні індивідуальних освітніх траєкторій (складають завдання, 

перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних 

досягнень тощо) та відстежують їх результативність, створюють та/або 

використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, 

методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо). Більшість педагогічних   

працівників, які створюють та використовують освітні ресурси, розробляють 

дидактичні матеріали, мають публікації професійної тематики та оприлюднені 

методичні розробки. 

Вчителі школи сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у 

процесі їх навчання, виховання та розвитку, використовують зміст предмету 

(курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей, 

використовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому 

процесі для  організації дистанційного  навчання. Ведеться електронний журнал 

1-8 класів на платформі «Єдина школа». 

У школі  на базі бібліотеки  створено простір інформаційної взаємодії та 

соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу. Простір і 

ресурси бібліотеки використовуються для індивідуальної, групової, проєктної та 

іншої роботи у межах освітнього процесу, різних форм комунікації учасників 

навчання. Постійно проводяться різноманітні заходи: 

• До Міжнародного дня рідної мови  

• До Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні  

• експоновано викладку художньої літератури до Всесвітнього дня 

дарування книг 

• До Дня Соборності України  

• До Дня Збройних Сил України  

• До Дня пам'яті жертв Голодоморів  

• До Дня Гідності та Свободи  

• До Дня української писемності та мови  

• З нагоди відзначення Дня українського козацтва, Дня захисників та 

захисниць України, свята Покрови Пресвятої Богородиці. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», Порядку проведення 

моніторингу якості освіти, наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 



системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО», Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти  спеціалізованої школи  I-III ступенів з поглибленим 

вивчення французької мови № 269 міста Києва та з метою розбудови внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у школі, 

постійного підвищення якості освітньої діяльності, використання системного 

підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу у школі 

було проведено комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої 

діяльності за напрямами:  

 Освітнє середовище в школі;  

 Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; 

 Педагогічна діяльність;  

 Управлінські процеси.  

Були створені робочі моніторингові групи, до складу яких увійшли 

представники педагогічного, учнівського та батьківського колективів.  

Члени робочих груп були ознайомлені з критеріями, індикаторами 

оцінювання освітньої діяльності за напрямами; проведено  навчання з членами 

робочих груп щодо визначення і аналізу відповідного компоненту системи 

забезпечення якості. Членами груп були підготовлені опитувальні анкети (у 

google формах), за якими проведено опитування учасників освітнього процесу. 

Результати анкетування були проаналізовані та підведені підсумки 

самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності за 2021-2022 навчальний рік.   

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.  

Сєдова О.А. проводить психологічні хвилинки, надає невеличкі поради про 

те як зробити своє навчання більш успішним і як контролювати свій емоційний 

стан в цей складний період, підібрала список ресурсів, на які можна звернутися 

щоб отримати психологічну допомогу. 

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік підвищився 

теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, 

посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і 

засобів проведення уроку. 



Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного 

колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення 

свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної 

майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в 

педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. 

Таким чином, скоординована робота над єдиною методичною проблемою 

забезпечила взаємозв'язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності та 

диференційований підхід до вибору форм і змісту методичної роботи з 

урахуванням індивідуальних потреб, інтересів та фахового рівня колективу. 

Виховна робота в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням французької мови №269 міста Києва організована відповідно вимогам 

Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про молодіжні та дитячі 

громадські організації», «Про охорону дитинства», «Про захист суспільної 

моралі», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», « Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року          

№ 2657-VIII, указів Президента України, розпоряджень та постанов Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм, 

концепцій виховання, наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 

2018 року № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами», листа МОН від        

16 липня 2021 року №1/9-362 «Про деякі питання щодо створення у 2021-         

2022 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської 

молоді ціннісних життєвих навичок», річного плану роботи школи на 2021-    

2022 н.р.». 

У 2021-2022  навчальному році школа спрямувала виховну роботу на 

вирішення виховної проблеми «Формування патріотичних та громадянських 

якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах  Нової української 

школи», 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 орієнтирами: ціннісного 

ставлення до суспільства, держави; ціннісного ставлення до себе; ціннісного 

ставлення до оточуючих; ціннісного ставлення до праці; ціннісного ставлення до 

природи; ціннісного ставлення до мистецтва; профілактики правопорушень та 

шкідливих звичок; спільної діяльності сім’ї та школи.  

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 2021) 

2. Місячник «Одна, єдина, Соборна Україна» (січень 2022) 

3. Місячник «STOP Булінг» (лютий 2022) 

4. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (06.09-10.09.21) 

5. Тиждень антибулінгу (20.09-24.09.21) 

6. Тиждень толерантності (08.11-12.11.21) 

7. Тиждень захисту прав дитини та попередження насильства (15.11-19.11.21) 

8. Всеукраїнський тиждень права (06.12-10.12.21) 

9. Тиждень Нового року (13.12-24.12.21) 

10. Тиждень Безпечного інтернету (31.01-04.02.22) 

11. Тиждень «Воїни світла у моєму серці» (14.02-18.02.22) 

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, до оточуючих, до праці, до 

природи, до мистецтва, до держави, суспільства..  

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 і 

профілактику правопорушень та шкідливих звичок 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 2021-2022 навчального року в школі є учні пільгового 

контингенту:  

• діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 6 учнів; 

• діти-інваліди - 14 учнів; 



• діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС - 69 учнів; 

• діти з багатодітних сімей – 104 учні; 

• діти тимчасово переміщені з зони ООС - 22 учні; 

• діти з родин, батьки яких є учасниками ООС - 41 учень; 

• діти, батьки яких загинули під час ООС - 2 учні; 

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

перебувають у складних життєвих обставинах – 1 учень; 

• діти з особливими освітніми потребами – 12 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 1Б кл. – Топчій Г.О., 1В кл. - 

Олефіренко Т.С., 1Д кл. - Карпович Н.В., 2В кл. – Казіміренко О.Ю., 2Д кл. - 

Войтенко Т.О., 3Б кл. – Малою Т.Т., 3В кл. - Чижук Л.Ф., 6Б кл. - Побочій О.П., 

8В кл.  – Шевчук Л.М.,  10Б кл. – Голубчук Ю.В. 

Традиційними формами роботи класного керівника залишаються години 

класного керівника, бесіди, години спілкування, «круглі столи», диспути, 

конкурси, вікторини, екскурсії (онлайн та офлайн), 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 (Давиденко С.О. –  5Гкл., Мірошніченко  Я.Г. 

– 7Б кл., Вороніна Т.В. – 8Г кл., Тимків В.М. – 9Г кл.).   

Пошуку нових, нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями сприяє 

також розвиток та взаємодія з органами учнівського самоврядування                      

(кл. керівник Голубчук Ю.В.– 10Б кл., Леута А.Г. – 11Б кл.),  розширення 

взаємозв’язків з керівниками гуртків (кл. керівники Сивирин Л.П. – 4Б кл., 

Шевчук Л.М. – 8В кл.). 

Родинне виховання. Робота з батьками 

(формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей) 

Родинно-сімейне виховання учнів виявляється у формуванні розуміння 

особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських 

цінностей, любові до батьків, близьких людей, проявів чуйності, правдивості, 



милосердя, толерантності, взаємодопомоги, вмінні співпрацювати з іншими. 

Батьки учнів школи є активними учасниками освітнього процесу, постійними 

помічниками та порадниками школи, учасниками класних, загальношкільних та 

позашкільних заходів. 

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 та морального виховання учнів. Психологом 

школи Сєдовою О.А. проводився батьківський всеобуч, на якому розглядалися 

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 школи працював в тісному контакті 

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

організації та проведенні родинних та традиційних народних свят, акцій: Свято 

зустрічі першокласників « Країна дитячих мрій», станційна гра «Козацькі 

забави» до Дня козацтва та Дня Захисника України, флешмоб «Вишиванка – твій 

генетичний код» до Всесвітнього Дня вишиванки, акція «Подаруй книгу 

бібліотеці» до Всеукраїнського Дня бібліотек, акція «День врятованого дерева», 

до Дня Святого Миколая – свято «Святий Миколай, здоров’я нам дай» для учнів 

1-4 класів, новорічне свято «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, прийняли участь у районному 

туристсько-краєзнавчому заході «Голосіїв_ТУР_FEST», присвяченому Дню 

туризму, у виставці новорічних іграшок «Подарунок Діду Морозу» та у районній 

виставці-фестивалі «Новорічна лялька» до Дня Святого Миколая та новорічно-

різдвяних свят, круглий стіл «Шлях до Єдності», акція «Чиста Земля-мирне 

життя» в рамках проекту  «Школа ДоброТи», флешмоб «Ми за мир» до 

Міжнародного Дня миру, фестиваль партнерства «Освітній Хакатон», акція 

«Прикрасимо рідну школу своїми руками», урок мужності «Сила нескорених», 

створення відеопривітань та написання вітальних листівок до Дня матері.  

В школі проходила постійно діюча виставка творчих робіт «Таланти нашої 

школи». 

           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 Центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби 

України. Протягом року в школі проходили благодійні акції, в рамках яких були 

зібрані кошти для учнів школи, які потребували допомоги для проведення 

операцій. 



Національно-патріотичне та громадянське виховання (формування 

ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань 

рідного краю, до держави і суспільства) 

Національно-патріотичне виховання в школі в 2021-2022 навчальному році 

здійснювалося  на всіх етапах навчання і забезпечило формування почуття 

поваги та гордості до рідного краю, народу, мови; формування гармонійності і 

цілісності особистості; розвиток здібностей та обдарованості учнів, виховання 

патріотизму, національної свідомості, правосвідомості та формування правил та 

норм поведінки, соціально важливих для суспільства. Провідним мотивом 

урочних та позаурочних форм роботи є любов до України, самовідданість і 

патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, 

відповідальність за долю держави, формування усвідомлення національної ідеї. 

В школі розроблена система заходів з національно-патріотичного 

виховання. Протягом року були проведені: єдині перші уроки «Україна – мій 

рідний край» (1-4 кл.), «З Україною в серці» (5-9 кл.), «Мій рідний край, моя 

родина -  це  все єдина Україна» (10-11 кл.); виставка малюнків «Моя Україна – 

найкраща у світі» до Дня незалежності України; презентація учнівських 

відеороликів патріотичного спрямування «Шлях до перемоги – естафета 

поколінь» до Дня захисника України; бесіди до подій у Бабиному Яру, до річниці 

Революції Гідності; конкурс малюнків на асфальті «Мирне небо і країна – то є 

наша Батьківщина», конкурс-гра «Україна - єдина країна», виставка плакатів 

«Хай буде мир на всій землі». Було проведено годину спілкування «Історія 

козацтва» до Дня Покрови. Учні старших класів приймали участь у 

Всеукраїнській краєзнавчій акції учнівської молоді «Українська революція:      

100 років надії та боротьби», у фестивалі краєзнавчого активу міста Києва «Свою 

Україну любіть!». До Дня Захисника України  було проведено станційну гру 

«Козацькі забави». Вчителями історії проведена інформаційна година «Визначні 

діячі Української революції 1917-1921 рр.» . 

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». 

До річниці подій на Майдані Незалежності проведені години спілкування 

«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 Міжнародного Дня рідної мови були проведені години спілкування 

«Мова - духовний скарб народу», вікторина «В моєму серці Україна та її мова 

солов’їна», конкурс читців української поезії».  

Особливою формою роботи є військово-патріотичне виховання учнів, 

висвітлення героїчних та водночас драматичних подій останнього часу. У 

вересні-листопаді 2021 року були проведені заходи: конкурс-гра «Україна - 

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

Захисника України, проведено уроки мужності «Сила нескорених», година 

спілкування «Історія козацтва» до свята Покрови; змагання зі стрільби «Юний 



снайпер» (8-11 кл.). До Дня Соборності України були проведені заходи: виставка 

малюнків «Україна єдина!», виставка плакатів «Соборна. Вільна. Неподільна. 

Моя 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 та 104-й річниці бою під 

Крутами проведено бесіди та години спілкування: «Крути – символ української 

мужності!»,  «Подвиг молодої України», «Крути – мужність і біль України», 

виставка плакатів «Герої Крут у наших серцях», історичний урок на тему «Крути 

– символ героїзму українського юнацтва». Також було проведено: перегляд та 

обговорення історичного фільму «Українська революція за спогадами Всеволода 

Петріва», інформаційна година «Визначні діячі Української революції 1917-1921 

рр», 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, до 80-х роковин 

трагедії  Бабиного Яру був проведений загальнонаціональний урок пам’яті, 

приурочений до цієї дати; круглий стіл «Голокост – трагедія ХХ століття» до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, уроки мужності «Сила 

нескорених». З метою посилення консолідації українського суспільства                  

16 лютого були проведені  заходи до Дня єднання. До Дня Європи були проведені 

освітні заходи про Європейський Союз. 

Важливим аспектом формування національно свідомої особистості є 

виховання поваги та любові до державної мови. Були проведені години 

спілкування «Мовленнєвий етикет». До Дня української мови та писемності було 

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

радіо-диктанту Національної єдності, квест для учнів 6 класів, проведено години 

спілкування «Мово рідна, слово рідне», вікторина-свято «В моєму серці - 

Україна!», флешмоб «Я розмовляю українською», літературні читання «Народна 

мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість». До Міжнародного дня 

рідної мови 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», виставка плакатів. До 

річниці з дня народження Т.Г. Шевченка учениця 9А класу Швиденко Вікторія 

взяла участь у районному етапі  міського конкурсу читців, присвяченого 

творчості  Тараса Шевченка. 

 

Туристсько-краєзнавча робота та екологічне виховання 

(формування ціннісного ставлення до природи) 

Екологічне виховання – це формування усвідомлення краси природи як 

унікального явища та її функцій в житті людини. 

Екологічне виховання учнів передбачає формування екологічної культури 

і усвідомлення себе частиною природи. Головним завданням в цьому напрямку 

є виховання почуття відповідальності за природу як національного  багатста, 

залучення учнів до екологічної та туристсько-краєзнавчої діяльності. 

В цьому напрямку проведені заходи: 



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

починається з тебе»; 

- участь у районному туристсько-краєзнавчому заході 

«Голосіїв_ТУР_FEST», присвяченому Дню туризму участь у районному святі   

«День туризму»; 

- 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 ; 

- вікторина «Я у світі не один, що я знаю про тварин»; 

- екологічна акція «Встанови годівничку»  

- акція «Чиста Земля – мирне життя» в рамках проекту «Школа ДоброТи».  
Основними формами туристично-краєзнавчої та екологічної роботи з 

учнями були  також прогулянки, екскурсії, подорожі ( онлайн) 

                                         Міжнародне співробітництво 

Школа тісно співпрацює з Французьким культурним центром та 

посольством Франції в Україні. Учні нашої школи беруть активну участь у 

освітніх заходах від Французького культурного центру - зустрічаються з 

французькими митцями, відвідують театральні вистави, переглядають фільми 

французькою мовою.   

В грудні 2021 року учні 5-11 класів були учасниками Всеукраїнського 

конкурсу з англійської мови «Грінвіч». В квітні 2022 року учні 9-11 класів мали 

можливість долучитися до участі 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. 

                                Превентивне та правове виховання. 

Протягом року особлива увага 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, 

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.  

Відбувалися зустрічі з співробітниками превентивної поліції., які 

проводили  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: 

№ 

з/п 

Захід Дата 

проведення 

Учасники Відповідальні 

1.  Оновлення куточку правових знань  Вересень 

2021р.  

 Учнівське 

самоврядування 

2.  Єдиний перший урок «Україна – мій 

рідний край» 

Вересень 

2021р. 

1-4 

класи 

Класні керівники 

3.  Єдиний перший урок « З Україною в 

серці» 

Вересень 

2021р. 

5-9 

класи 

Класні керівники 

4.  Єдиний перший урок « Мій рідний 

край, моя родина – це все єдина  

Україна» 

Вересень 

2021р. 

10-11 

класи 

Класні керівники 

5.  Година класного керівника  «Знай 

права, виконуй обов'язки» 

Вересень 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

6.  Конкурс відео «Любов до друзів у 

моєму серці» 

Вересень 

2021р. 

1-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

7.  Виставка малюнків «Усі ми різні, усі 

ми рівні» 

Вересень 

2021р. 

1-4 

класи 

Класні керівники 

8.  Виставка плакатів «Школа без булінгу, 

сім’я без насильства» 

Вересень 

2021р. 

1-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

9.  Бесіда «Протидія булінгу у дитячому 

середовищі». 

Вересень 

2021р. 

5-6 

класи 

Класні керівники 

10.   Година спілкування  «Закони і 

правила у твоєму житті» 

Жовтень 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

11.  Уроки дружби Жовтень 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

12.  Виховні години «Ми – козацького 

роду нащадки» до Дня Захисника 

України 

Жовтень 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

13.  Година спілкування «Історія козацтва» 

до дня Захисника України 

Жовтень 

2021р. 

8,10 

класи 

Вчителі історії 



14.  Конкурс відеороликів «Шлях до 

перемоги-естафета поколінь» до Дня 

Захисника України 

Жовтень 

2021р. 

9-11 

класи 

Педагог-організатор 

15.  Години спілкування «Мовленнєвий 

етикет» 

Жовтень 

2021р. 

5-7 

класи 

Класні керівники 

16.  Вікторина «Про вогонь нам треба 

знати, з ним не можна жартувати» 

Жовтень 

2021р. 

6 класи Класні керівники 

17.  Бесіда «Профілактика негативних 

явищ у молодіжному середовищі»  

Жовтень 

2021р. 

8-10 

класи 

Шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

18.  Літературні читання «Добро врятує 

світ» до Міжнародного дня Доброти 

Листопад 

2021р. 

1-4 

класи 

Класні керівники 

19.  Година спілкування  «Планета 

толерантності» до Міжнародного дня 

толерантності 

Листопад 

2021р. 

1-7 

класи 

Класні керівники 

20.  Бесіда  «Толерантність – вимога 

сучасності» 

Листопад 

2021р. 

8-11 

класи 

Класні керівники 

21.  Єдина класна година «Герої не 

вмирають!» 

Листопад 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

22.  Акція «16 днів проти насильства» Листопад-

Грудень 

2021 р. 

1-11  

класи 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування 

23.  Година спілкування «Подумай про 

майбутнє - обери життя» 

Грудень 

2021р. 

10-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

24.  Правовий всеобуч «Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх» 

Грудень 

2021р. 

8 класи Учнівське 

самоврядування 

25.  Всеукраїнський урок «Права людини» Грудень 

2021р. 

5-11 

класи 

Класні керівники 

26.  Година спілкування  «Я дитина і маю 

права» 

Грудень 

2021р. 

1-4 

класи 

Класні керівники 

27.  Виставка плакатів «Я і мої права» Грудень 

2021р. 

5-7 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

28.  Конкурс відео-репортажів з правової 

тематики до Всесвітнього дня дитячого 

телебачення та радіомовлення 

Грудень 

2021р. 

9-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

29.  Бесіда «Причини і ознаки булінгу в 

шкільному середовищі та його 

попередження» 

Грудень 

2021 р. 

4-7 

класи 

Шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

30.  Міні-тренінг «Як навчити дітей 

безпечної поведінки в інтернеті» 

Січень 

2022 р. 

2-3 

класи 

Педагог-організатор 

31.  Профілактична бесіда протидії булінгу 

та підтримання дружньої атмосфери в 

класі  

Січень 

2022 р. 

4  класи Учнівське 

самоврядування 

32.  Година класного керівника  «Cкажи 

разом із нами НІ булінгу!» 

Січень 

2022 р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

33.  Бесіда  «Безпека в інтернеті. 

Кібербулінг»  

Лютий 

2022 р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

34.  Година спілкування «Булінг - прояв 

насильства в школі» 

Лютий 

2022 р. 

5-7 

класи 

Шкільний психолог  

Сєдова О.А. 

35.  Оформлення стенду «Безпечний 

інтернет» 

Лютий 

2022 р. 

 Учнівське 

самоврядування, 

педагог-організатор  



                           

Формування здорового способу життя 

               ( формування ціннісного ставлення до себе)  

Одним із важливих завдань сучасної школи є формування усвідомлення 

цінності власного життя і збереження 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 2021-2022 навчальному році особлива увага приділялася 

формуванню морально-етичних цінностей, навичок здорового способу життя, 

36.  Виставка малюнків «Ми за безпечний 

Інтернет» 

Лютий 

2022 р. 

1-4 

класи 

Класні керівники 

37.  Виставка плакатів «Користуйся 

корисним Інтернетом» 

Лютий 

2022 р. 

7-10 

класи 

Учнівське 

самоврядування, 

педагог-організатор  

38.  Виховний захід «Дружба - це диво» Лютий 

2022 р. 

3-4 

класи 

Шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

39.  Профілактична бесіда з питань 

безпечного  користування інтернетом 

та кібербулінгу від шкільного офіцера 

поліції (онлайн) 

Лютий 

2022 р. 

8 класи ЗДВР Лактіонова О.О. 

40.  Година спілкування  «Людина 

починається з добра» 

Лютий 

2022 р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

41.  Перегляд відео презентацій «Булінг в 

школі», «Кібербулінг або агресія в 

інтернеті: способи розпізнання і 

захист» 

Лютий 

2022 р. 

8-9 

класи 

Класні керівники, 

педагог-організатор 

42.  Бесіди з елементами тренінгу «STOP 

Булінг»  

Лютий 

2022 р. 

1-11 

класи 

Шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

43.  Бесіда «Закон і ми» Лютий 

2022 р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

44.  Інформаційні години «Як навчити 

дітей безпечної поведінки в Інтернеті» 

Лютий 

2022 р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

45.  Круглий стіл для педагогічного 

колективу «Безпечна школа. Маски 

булінгу» 

Протягом 

року 

 ЗДВР Лактіонова О.О., 

шкільний психолог 

Сєдова О.А. 

46.  Проведення тренінгів з профілактики 

правопорушень від представників 

поліції, соціальних служб (онлайн) 

Протягом 

року 

1-11 

класи 

ЗДВР Лактіонова О.О. 

47.  Уроки безпеки «Дитина і 

незнайомець», «Що робити, коли ти 

загубився» від шкільного офіцера 

поліції (онлайн) 

Протягом 

року 

1-4 

класи 

ЗДВР  Лактіонова О.О. 

48.  Викладка літератури «Конвенція ООН 

про  права дитини» 

Протягом 

року 

 Бібліотекар 

Масляк Л.І. 



наданню дітям достовірної інформації про шкідливий вплив на організм людини 

вживання алкоголю, тютюну, психотропних та наркотичних речовин:  

 
№ 

з/п 

Захід Дата 

проведення 

Учасники Відповідальні 

1.  Участь у центральному заході 

Всеукраїнського Олімпійського уроку 

12.09.2021 р. 7-8 

класи 

Вчителі фізичної 

культури 

2.  Участь у заходах   Олімпійського тижня: 

Спортивні змагання з футболу,  баскетболу, з 

волейболу, спортивні естафети; 

Виставка плакатів «Олімпійський урок та 

участь в ньому українських спортсменів»; 

Вікторина «Олімпійські ігри». 

Вересень-

жовтень  

2021 р. 

5-11 

класи 

Вчителі  фізкультури, 

керівники спортивних 

секцій, педагог-

організатор 

3.  Спортивна руханка «Розминка майбутнього 

олімпійця» 

Вересень 

2021р. 

1-4 

класи 

Вчителі фізичної 

культури 

4.  Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності  

06-

10.09.2021р. 

1-11 

класи 

ЗДВР Лактіонова О.О. 

5.  Виставка  малюнків «Правила дорожнього 

руху знай - життя зберігай» 

Вересень 

2021р. 

3-5 

класи 

Педагог-організатор 

Керівник гуртка 

Романюк І.І. 

6.  Бесіди з безпеки життєдіяльності «Мій 

безпечний шлях до школи» 

Вересень 

2021р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

7.  Участь у районному туристсько-

краєзнавчому  заході «Україна починається 

з тебе» . 

Вересень 

2021р. 

8-10 

класи 

Керівник гуртка 

Шевчук Л.М. 

8.  Участь у районному туристсько-

краєзнавчому заході «Голосіїв_ТУР_FEST», 

присвяченому Дню туризму 

Вересень 

2021р. 

8 класи Керівник гуртка 

Шевчук Л.М. 

9.  «День з поліцейським та рятівником» 21.09.2021р. 5-6 класи ЗДВР Лактіоноава О.О. 

10.  Участь у районному етапі міської гри-

конкурсу «Краєзнавчий квест» 

Жовтень 

2021р. 

7-10 

класи 

Керівник гуртка 

Шевчук Л.М. 

11.  Акція «День відмови від паління» Листопад 

2021р. 

8-11 

класи 

Учнівське 

самоврядування 

12.  Година спілкування  «Ні- шкідливим 

звичкам»  

Листопад 

2021р. 

8-10 

класи 

Класні керівники 

13.  Година спілкування «Подумай про 

майбутнє – обери життя» 

Грудень 

2021р. 

8-11 

класи 

Класні керівники 

14.  День здоров’я «1 грудня – Всесвітній день 

боротьби зі СНІД» 

Грудень 

2021р. 

8-11 

класи 

Класні керівники 

15.  Агітаційна виставка плакатів до 

Міжнародного дня боротьби зі СНІД 

Грудень 

2021р. 

9-11 

класи 

Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування 

16.  Перегляд фільмів з профілактики шкідливих 

звичок 

Грудень 

2021р. 

6-8 

класи 

Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування 

17.  Виставка малюнків «Здоров’я очима дітей» Грудень 

2021р. 

1-4 

класи 

Класні керівники 

18.  Робота постійно діючого куточку «Твоє 

здоров’я – в твоїх руках» 

Протягом 

року 

 Учнівське 

самоврядування 

19.  Рейди по виявленню учнів, що палять «Ні – 

палінню!» 

Протягом 

року 

 Адміністрація школи 



20.  Виставка малюнків «Здоров’я очима дітей» Січень 

2022р. 

3-5 

класи 

Педагог-організатор 

21.  Години спілкування «Формула здоров’я» Лютий 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

22.  Бесіда «Збереження життя та здоров’я під 

час воєнного стану » 

Лютий 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

23.  Година спілкування «Правила поведінки під 

час воєнних дій та при надзвичайних 

ситуаціях» 

Березень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

24.  Бесіда «Фізична безпека дітей під час війни. 

Правила поведінки в евакуації, на 

окупованих територіях і в зоні бойових дій» 

Березень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

25.  Бесіда «Як пережити кризу та зберегти 

спокій» 

Березень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

26.  Година спілкування «Як вижити під час 

надзвичайної ситуації та під час війни» 

Березень-

квітень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

27.  Бесіда «Як впоратися з тривогою в укритті» Квітень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

28.  Бесіда « Правила поведінки на час 

небезпеки та сигналів тривоги» 

Квітень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

29.  Бесіда «Формування навичок онлайн 

безпеки» 

Квітень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

30.  Година спілкування «Дії у разі виявлення 

підозрілого предмету» 

Квітень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

31.  Урок патріотизму « Перемагаємо разом» Травень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

32.  Бесіда « Безпека на дорозі – безпека життя» Травень 

2022р. 

1-11 

класи 

Класні керівники 

33.  Година спілкування « Кіберпростір та 

кібербезпека» 

27.05.2022 р. 1-11 

класи 

Класні керівники 

34.  Бесіда «Безпечні літні канікули» 31.05.2022р. 1-11 

класи 

Класні керівники 

35.  Бесіда « Мінна безпека» 01.06.2022р. 1-11 

класи 

Класні керівники 

36.  Проведення тренінгів з пропаганди 

здорового способу життя від представників 

поліції, соціальних служб  

Протягом 

року 

1-11 

класи 

ЗДВР Лактіонова О.О. 

 

                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, участь у районному туристсько-краєзнавчому заході « 

Голосіїв_ТУР_FEST», присвяченому Дню 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 

районній  виставці-фестивалі новорічних робіт « Новорічна лялька» до Дня 

Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят. 

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

участь у  міських заходах. 

4. Гурток « Футбол» ( керівник гуртка Ященко С.В.) - участь у І турнірі з 

футболу ім. Олега Блохіна серед шкільних команд м.Києва ( ІІІ місце ). 

 Учні-гуртківці брали активну участь у проведенні шкільних масових 

заходів:  конкурс відео привітань до Дня вчителя, 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»). 

Всього зайнято у школі в позаурочний час 165 учнів – у шкільних гуртках, 

творчих об’єднаннях і спортивних секціях, 35 учнів – займаються у спортивних 

секціях від ФОЦ «Голосієво», 15 – у «Школі боротьби», 50 –  в гуртках від 

БДЮТ, які працюють при школі.  

Слід відмітити роботу гуртків: туристсько-краєзнавчого «Рідний край» 

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

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

                                         

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 

очолює президент – учень 10Б класу Роман Чорнобай. 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  зустрічі першокласників «Країна дитячих мрій». 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 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, допомагали 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); виставка плакатів «Хай буде мир на всій землі» до 

Міжнародного дня Миру у вересні; виставка святкових плакатів до Дня вчителя. 

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 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». 

 В січні представники учнівського самоврядування провели вікторину « 

Найрозумніший клас 269 школи», 

                    

Участь в районних та міських конкурсах, змаганнях 

 Учні школи протягом семестру брали активну участь в районних та 

міських заходах та конкурсах: 

 
Конкурси, змагання Учасники Прізвище 

керівника 

Результативність 

Участь у районному туристсько-краєзнавчому 

заході « Голосіїв_ТУР_FEST», присвяченому 

Дню туризму  

Учні     

 8В класу 

Шевчук Л.М. Участь 

Районний  конкурс відеороликів  

« Шлях до перемоги – естафета поколінь» 

Учні  

10Б  класу 

Голубчук Ю.В. Участь 

Участь у І турнірі з футболу ім. Олега Блохіна 

серед шкільних команд м.Києва 

Учні  

2-3 класів 

Ященко С.В. ІІІ місце 

Написання XXI Всеукраїнського радіо 

диктанту єдності  

Учні  

8-11 класів 

Лактіонова О.О. Участь 



Районна виставка-фестиваль новорічних робіт 

« Новорічна лялька» 

Учні       

4-7 класів 

Жеребко І.С. Участь 

Районна гра-конкурс «Музейний квест» Учні     

 8В класу 

Шевчук Л.М. Участь 

Районний етап міського конкурсу читців 

поезії, присвячений творчості Тараса 

Шевченка 

Швиденко 

Вікторія 

(учениця  

9А класу) 

Гнітецька Н.К. Участь 

 

                   Виховна робота в умовах воєнного стану 

В умовах воєнного стану продовжувала проводитися виховна робота 

дистанційно. Найголовніше було зберегти життя та здоров’я кожного українця. 

Небезпека може бути там, де її не чекаєш. Зараз головним завданням є виховання 

почуття патріотизму, формування національної свідомості, любові до України, 

здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до 

українського народу. 

Впродовж цього періоду була проведена така робота:  

1. Залучення учнів до участі в Арт проєкті «Діти за мир. Все буде Україна!» 

від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міста Києва. Були створені 

відео презентації, в яких представлені роботи учнів нашої школи (малюнки, 

саморобки з паперу, рукоділля, ліпнина) 

2. Створення патріотичного відео до Дня народження Т.Г. Шевченка разом 

з представниками учнівського самоврядування. 

3. Створення патріотичного відео «Ми сильні. Ми поруч» разом з 

представниками учнівського самоврядування. 

4. В рамках Меморандуму про співпрацю з міжнародною організацією 

AIESEC проведення занять англійською мовою для учнів 8-11 класів з метою 

залучити їх під час війни до розширення світосприйняття, покращення розмовної 

англійської мови. 

5. З метою психологічної підтримки публікація патріотичного відео 

«Борітеся - поборете, Вам Бог допомагає» 

6. До Дня матері учні школи були залучені до написання вітальних 

листівок, створення святкових відео та малюнків. 

7. До Дня вишиванки вся наша шкільна родина приєдналася до 

Всеукраїнського  флешмобу « Вишиванка-код нації »  

8. В школі пройшов флешмоб «Моя Україна», до якого учні школи 

долучилися з малюнками, з віршами,  з пісенними та танцювальними відео . 

9. Учні молодшої школи писали листи до українського солдата. Подяка за 

захист та врятовані життя, побажання вберегтися від ворожих куль та снарядів, 

впевненість, що перемога вже близько – про це писали  в своїх листах до 

українського солдата  учні нашої школи. 

Проаналізувавши стан виховної роботи у 2021-2022 навчальному році, слід 

зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом  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 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. Питання 

стану ведення виховної роботи розглядаються на педагогічних радах, 

методичних радах, загальношкільних батьківських зустрічах. 

Однак для того, щоб допомогти дітям бути впевненими у собі, сильними, 

наполегливими, добрими, співчутливими, толерантними, створити умови для 

цілісного благополуччя дитини в учнівському середовищі, педагогічним 

працівникам необхідно  продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до 

учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя, урізноманітнювати види 

роботи з батьками, більше залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід 

активно залучати до підготовки виховних заходів учнів, батьківську 

громадськість, урізноманітнити форми їх проведення, використовуючи 

інноваційні технології. 

Щодо покращення матеріально-технічної бази закладу було зроблено такі 

види ремонтних робіт:  

- частковий ремонт даху; 

- утеплення стін ; 

- ремонт їдальні, придбання  кухонного  обладнання; 

- ремонт каналізації в їдальні; 

- створення безбар’єрного середовища: облаштування пандусу, входу до 

школи, ремонт санітарної кімнати для дітей з ООП; 

- отримано обладнання для ресурсної кімнати; 

- облаштовано сучасний кабінет хімії; 

- розширення мережі інтернет; 

- облаштування укриття; 

- улаштування системи  пожежної сигналізації в  приміщеннях школи; 

- частково проведено ремонти класних приміщень; 

- оновлено меблі в кабінетах початкової і середньої школи; 

- частково забезпечено ноутбуками вчителів школи; 

- встановлено систему відеоспостереження, музичні дзвоники, 

кондиціонери в актовій залі, отримано інтерактивні дошки, проєктори, 

інтерактивну панель, музичне обладнання для актової зали (завдяки реалізації 

громадського проєкту «Бюджет участі»). 

 


