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Адміністрація освітнього закладу  протягом 2019 – 2020 навчального 

року у освітній діяльності закладу керувалася документами нормативно-

правової бази: 

Законами України 

 «Про освіту» від 05.09.2017 року 

 «Про повну загальну середню освіту» 

 «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» 

 «Про попередження насильства в сім'ї» 

Указами Президента України 

Постановами Кабінету Міністрів України 

Наказами Міністерства освіти і науки України 

Листами Міністерства освіти і науки України 

Рішеннями Дніпровської  міської ради 

Наказами управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради. 

Основною метою діяльності закладу є створення умов для забезпечення 

в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог 

суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного 

управління розвитком загальноосвітнього закладу. Створення НУШ, у якій 

буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння 

застосовувати їх у житті. 

На сьогоднішній день КЗО «СЗШ № 118»ДМР – це 785 учнів, 27 класів. 

В порівнянні з 2017 роком у закладі збільшився контингент учнів та мережа 

класів на 20%. 

За період моєї роботи директором заклад отримав Ліцензію 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації на освітню діяльність у 

сфері повної загальної середньої освіти та ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики. Заклад забезпечено медичним 

працівником. 

Відповідно до перспективного плану розвитку закладу та першочергового 

плану дій умовно я виділила 5 проєктів. Це: 

- Проєкт «Управління» 



- Проєкт «Колектив» 

- Проєкт «Освітній процес» 

- Проєкт «Виховний процес» 

- Проєкт «Комунікації» 

У проєкті «Управління» вдалося покращити матеріально-технічну базу, а 

саме: 

1) Завдяки децентралізації, фінансуванню з міського бюджету, плідній 

роботі адміністрації, батьківському комітету, управлінню освіти 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у закладі 

зроблено капітальний ремонт спортивної зали, роздягалень, відновлено 

функціонування санвузлів;  

2) Замінено міжповерхові вікна; 

3) Зроблено поточний ремонт даху; 

4) За рахунок державних коштів та коштів міського бюджету у закладі: 

- Придбано учнівські парти та стільці для учнів, дидактичний та 

роздатковий матеріал для  НУШ; 

- Отримано 6 ноутбуків; 

- Організовано питний режим у закладі; 

- Придбано вогнегасники, зроблено повірку вогнегасників; 

- Отримано медикаменти, дезінфікуючі засоби; 

- Замінено двері металеві протипожежні в електрощитовій; 

- Протягом всього часу виконувались аварійно-ремонтні роботи на 

трубопроводах закладу, частково замінено труби, виконано зварювальні 

роботи, проводились ремонтні роботи на електромережах. 

5) За рахунок бюджетних коштів придбано 1 телевізор та за рахунок 

благодійних внесків батьків придбано 1 телевізор; 

6) Створено 1 додатковий кабінет англійської мови;  

1 кабінет іноземної мови ( за благодійні внески батьків); 

7) Результатом роботи з депутатами є заміна вікон в двох кабінетах 

іноземної мови,  

8) Придбано будівельні матеріали для ремонту кабінету початкової школи 

та фарбу для оформлення осередку відпочинку для НУШ (завдяки 

активним батькам): 

9) Завдяки спонсорській допомозі функціонує малий спортивний зал; 

10) Зроблено демонтаж в кабінеті хімії, оновлено таблицю 

Мєндєлєєва; 

11) Знято гасло на будівлі (декомунізація); 

12) Проведено омолодження дерев, прибрано сухі дерева; 

13) Завдяки благодійним внескам батькам: 

- Встановлено металопластикові двері у холі 1-го поверху; 

- Створено сучасні кабінети початкової школи; 

- В кабінетах початкової школи створені осередки (відповідно до 

стандарту НУШ); 

 

14) Відремонтовано та відновлено роботу відеоспостереження на всіх 

поверхах та в їдальні; 



15) На запит батьківської громадськості організовано охоронну 

діяльність під час освітнього процесу (за благодійні внески батьків); 

16) Оновлено та відремонтовано оргтехніку. 

 

У проєкті «Колектив»:  

1)  Значимим є прийняття 3 молодих спеціалістів, один з яких є учасником 

міської програми «Молодий педагог»; прийнято асистента вчителя; 

залучено до співпраці логопеда-дефектолога (за договором). 

2) У закладі змінено проведення педагогічних рад у традиційній формі на 

нетрадиційну. Проведено педради:  

- Презентації; 

- Майстер-класи; 

- Тренінги; 

- Круглі столи. 

3) Створена творча лабораторія «Інклюзивна освіта: проблеми та шляхи 

вирішення» до складу якої увійшли вчителі, які працюють в 

інклюзивному класі, ЗДНВР, практичний психолог та батьки дитини з 

особливими потребами. 

4) Були проведені: 

-  практичні заняття у формі шкільного хакатону; 

- Семінар «Впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти міста 

Дніпра»; 

- Круглий стіл «Діти з особливими потребами» з залученням 

представників управління освіти департаменту гуманітарної політики 

ДМР, методичного центру та ІРЦ;  

5) Вчителі закладу беруть участь у заходах міжнародної Громадської 

Організації «Ед кемп Україна» ( «Толока») (м. Запоріжжя, м. Жовті 

води). 

Місія методичної роботи у 2019-2020 н. р. полягала у стимулюванні 

професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного 

запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики 

(особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи 

було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного 

вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях: 

 створити інформаційно-освітнєсередовище професійного розвитку 

вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних 

технологій, соціальних мереж тощо. 

 створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для 

участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси 

для задоволення професійного інтересу вчителівта вдосконалення ними 

власної педагогічної практики; 

 організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми 

професійного розвитку, індивідуального плану професійного 

вдосконалення; 



 спроєктувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну 

структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів 

кожного вчителя закладу. 

Враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, 

професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру 

методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між 

собою, діяли з єдиною метою - досягнення кращих показників навчання і 

виховання. 

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання 

методичної теми школи та реалізовувалась через колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада;        предметні 

комісії вчителів; психолого-педагогічний семінар; нетрадиційні форми 

методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на 

вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня 

школярів; робота з молодими вчителями; робота з обдарованими дітьми. 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи працював над 

впровадженням науково-методичної проблеми «Педагогіка життєтворчості як 

стратегічна основа розвитку сучасної освіти» 

Метою її реалізації було: 

 сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові 

питання проблеми, що реалізують; 

 розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми; 

 вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної 

компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту; 

 теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, 

семінарів, методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, 

самоосвіти. 

Зміст роботи полягав в психологічному, організаційному, науково-

методичному й матеріально-технічному забезпеченні умов переходу до 

реалізації нової науково-методичної проблеми, опануванні навичками 

впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності, вивченні 

рівня навичок досягнень здобувачів освіти, їх вихованості, розвитку. Дієвим 

органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися 

питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх 

проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу 

педколективу, росту професійної майстерності вчителів, вихователів, 

керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, 

забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу:  

 педагогічна рада «Аналіз стану навчально-виховної роботи школи у 

2018-2019 навчальному році» (30.08.2019),  



 педагогічна рада «Особливості організації навчально-виховного процесу 

в умовах креативної освіти. Творчий потенціал учителя – важливий 

чинник навчально-виховного процесу» (25.11.2019), 

 семінар –практикум «Моделі, методи і технології навчання» (26.12.2019) 

 педагогічна рада «Створення сприятливого педагогічного середовища 

для розвитку здібностей та обдаровань» (24.01.2020) 

 педагогічна рада - ділова гра «Самосвіта вчителя – важливе завдання 

освітнього процесу. Необхідні умови вдосконалення професійної 

майстерності» (30.04.2020 на платформі ZOOM, код доступу 531549196) 

 педагогічна рада «Підсумки 2019-2020 навчального року» (29.05.2020) 

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва 

методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої 

входять керівник, його заступники, голови методичних комісій, практичний 

психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, 

удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій, 

взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання 

школяра, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у 

розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання 

обговорювалися на засіданнях методичної ради. 

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: 

«Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020 

н.р.», «Організація роботи з обдарованими учнями», «Проведення занять за 

допомогоюдистанційних технологій», «Заходи щодо покращення якості занять 

за допомогоюдистанційних технологій», «Організоване завершення  

навчального року та оцінювання здобувачів освіти в умовах каратнину». 

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: 

динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних 

досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки 

методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі 

інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації 

учнів, тощо. Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки класних 

колективів загалом, але і досягнення кожного учня. 

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та 

запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, 

проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з 

педагогічними кадрами, надано предметним методичним об’єднанням.  

Методичне 

об’єднання 
П.І.Б. керівника 

Науково-методичний 

проект, 

над яким працює 

методична комісія 

Суспільно – Сіманович Олена Василівна Використання освітніх 



гуманітарного 

циклу 

стратегій та інновацій в 

соціалізації особистості 

учня. 

Іноземних мов 
Ковиліна Катерина 

Костянтинівна 

Творча співпраця вчителя й 

учнів шляхом впровадження 

освітніх стратегій в 

соціалізації осбистості. 

Математики,фізики  

та інформатики 
Демуш Наталія Віталіївна 

Використання освітніх 

стратегій та інновацій в 

соціалізації особистості 

учня. 

Природничих наук 
Рябенко Євгенія 

Володимирівна 

Творча співпраця вчителя й 

учнів шляхом впровадження 

освітніх стратегій в 

соціалізації осбистості. 

Фізичного та 

художньо-

естетичного 

виховання 

Самойленко Любов 

Сергіївна 

Використання освітніх 

стратегій та інновацій в 

соціалізації особистості 

учня. 

Початкових класів 
Максютенко Раїса 

Григорівна 

Єдність навчання, 

виховання через освітні 

стратегії в соціалізації 

особистості учня 

початкових класів. 

Класних керівників Лисенко Юлія Вікторівна 

Творча співпраця вчителя й 

учнів шляхом впровадження 

освітніх стратегій в 

соціалізації осбистості. 

Школи молодого 

вчителя 

«Паросток» 

Коваль Ірина Юріївна 

Самоосвіта та педагогічний 

досвід як шлях до творчої 

самореалізації вчителя 

Школи передового 

педагогічного 

досвіду 

Громова Світлана 

Миколаївна 

Педагогічний досвід як 

шлях до фахового 

вдосконалення вчителя 

 



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 проектів. 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. 

Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх 

самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи, були проведені 

предметні та методичні тижні: 

Тиждень початкових класів - 25.11.2019-29.11.2019 

Тиждень інформатики - 02.12.2019-06.12.2019 

Тиждень правознавства і історії - 09.12.2019-13.12.2019 

Тиждень природничих наук (хімія, біологія, географія) - 13.01.2020-17.01.2020 

Тиждень англійської та німецької мов - 20.01.2020-24.01.2020 

Тиждень математики та фізики - 27.01.2020-31.01.2020 

Тиждень фізичної культури - 03.02.2020-07.02.2020 

Тиждень світової літератури - 10.02.2020-14.02.2020 

Тиждень української  мови та літератури - 17.02.2020-21.02.2020 

Тиждень трудового навчання та Захисту Вітчизни 24.02.2020-28.02.2020 

Традиційним для учнів та учителів стала участь у написанні 

Всеукраїнського диктанту національної єдності, участь школярів у конкурсі 

ім. П. Яцика, флеш-моб до Міжнародного дня рідної мови. 

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно 

підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання 

навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, 

модернізації форм, методів і засобів проведення уроку. 

Здійснивши аналіз діяльності педагогічного колективу та здобувачів 

освіти під час навчання за дистанційними технологіями, адміністрацією 

зроблено висновок про позитивні зміни у професійній компетентності 

вчителів закладу, у рівні навчальних досягнень. Опитування найактивніших 

здобувачів освіти під час навчання за дистанційними технологіями свідчить 

про популярність та цікавість до платформи ZOOM, відеоуроків з різних 



предметів, творчих робіт та завдань на логіку. Але були і труднощі: технічного 

характеру  і психологічні(нестача «живого спілкування», самодисциплина).  

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. 

З цією метою були проведені заходи: 

 панорама відкритих уроків учителів, які атестуються «Педагогічні 

інновації – через творчість учителя» (листопад-лютий): з фізичної 

культури «Колове тренування з тренажерами гнучкості» (10-а клас, 

Ужва А.В.), з хімії «Сахароза, крохмаль, целюлоза…» (10-б клас, 

Лифарь Л.П.), з англійської мови «Зовнішність. Частина тіла. Обличчя» 

(1-а клас, Матвійчук Д.В.) та «Модіальні дієслова» (7-а клас, Козловська 

Н.Б.), з математики «Порівняння десіткових дробів» (5-а клас, Коваль 

І.Ю.), з  предмету «Захист Вітчизни» «Стройова підготовка» (10-а клас, 

Данильченко С.В.) 

 Всеукраїнський тиждень права, урок «Бути вільним. Проєкт «Жити за 

Українською Хартією вільної людини»» (вчитель Гаврютіна М.С.); 

 майстер-клас та еко-конкурс з хімії (вчитель хімії Лифарь Л.П.).  

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних 

предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити 

методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість 

педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, 

уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та 

комп’ютерної техніки. На жаль, вчителі закладу не брали участі у 

Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року», що в 

перспективі залишається питанням, над яким необхідно працювати. 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної 

майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення 

індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації 

творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної 

підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми 

роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над 

методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, 

онлайн-освіта через вебінари, конференції, курси на різних освітніх 

платформах. 

Педагоги за фаховими напрямами та з питань організації освітнього 

середовища опанували через онлайн-освіту  такі теми: 

Онлайн-

курс 

EdEra Ефективні комунікації для освітніх 

управлінців 

Онлайн-

курс 

EdEra Запобігання торгівлі людьми 

Онлайн- EdEra Недискримінаційний підхід у навчанні 



курс 

Онлайн-

курс 

EdEra Академічна доброчесність 

Онлайн-

курс 

EdEra Історія: Зародження української нації 

Онлайн-

курс 

EdEra Права людини в освітньому просторі 

Онлайн-

курс 

EdEra Академічна доброчесність 

Онлайн-

курс 

EdEra Онлайн-курс для вчителів початкової школи 

Онлайн-

курс 

EdEra Математика. Просто 

Онлайн-

курс 

EdEra Цифрові навички для вчителів 

Онлайн-

курс 

EdEra Бери й роби 

Онлайн-

курс 

Prometheus Наука про навчання: Що має знати кожен 

вчитель? 

Онлайн-

курс 

Prometheus Медіаграмотність: практичні навички 

Онлайн-

курс 

Prometheus Протидія та попередження булінгу 

(цькування) в закладах освіти 

Онлайн-

курс 

Prometheus Освітні інструменти критичного мислення 

Онлайн-

курс 

Prometheus Дизайн-мислення в школі 

Онлайн-

курс 

Prometheus Впровадження інновацій в школі 

Онлайн-

курс 

Prometheus Психологія стресу та способи боротьби з 

ним 

Онлайн-

курс 

Prometheus Осмислені й переосмислені 

Онлайн-

курс 

Prometheus Впровадження інновацій в школі 

Онлайн-

курс 

Prometheus Бізнес-англійська 

Онлайн-

курс 

Prometheus Новітня історія України: від початку Другої  

світової війни до сучасності 

Онлайн-

курс 

Prometheus Впровадження інновацій в школах 

Онлайн-

курс 

Prometheus Лайфхаки з української літератури 

   

вебінар MCFR Як запровадити неповний робочий час та 

гнучкий режим на підприємстві й для 

окремих працівників 



вебінар MCFR Психологічний антикоронавірус: як 

налаштуватися на дистанційну роботу, 

споживати інформацію та опиратися паниці  

вебінар MCFR Організація роботи школи в умовах 

карантину: нормативні орієнтири 

вебінар MCFR ZOOMу дистанційному освітньому процесі: 

алгоритм роботи 

вебінар MCFR Дистанційне навчання: психологічні та 

методичні аспекти 

вебінар MCFR Підвищуємо кваліфікацію онлайн 

Онлайн-

тренінг 

Dintenal 

Education 

Інтерактивні компоненти навчання 

англійської дітей та підлітків 

Онлайн-

тренінг 

Dintenal 

Education 

Розставляємо пріорітети: лексична складова 

уроку 

Онлайн-

тренінг 

DintenalEducation Формула успіху підготовки до іспитів на 

уроці англійської 

Онлайн-

курс 

Студія 

педагогічного 

дизайну 

Як організувати навчання ОНЛАЙН 

вебінар  Cambridge 

Assessment 

English 

Thinking Skills for Primary Learners 

вебінар  Cambridge 

Assessment 

English 

Remote Learning 

вебінар  Cambridge 

Assessment 

English 

The Real Deal 

вебінар  NG learning We Love Writing  Don’t We 

вебінар «На урок» Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання 

вебінар «На урок» Як розпізнати булінг у класі та знищити 

його як явище 

вебінар «На урок» Інтернет-олімпіада- сучасний інструмент 

дистанційного навчання та контролю знань 

вебінар «На урок» Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії 

під час дистанційного навчання 

вебінар «На урок» Як налагодити ефективне онлайн-навчання 

та покращити комунікацію з учнями в 

умовах карантину 

вебінар «На урок» «Друге дихання» в дистанційному навчанні 

вебінар «На урок» Ефективні освітні рішення в умовах 

карантину: педагогічний інструментарій від 

організації HundrED 

інтернет-

конференція 

«На урок» Українська мова та література: ідеї та досвід 

викладання 



вебінар «На урок» Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної 

роботи 

вебінар «На урок» Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії 

під час дистанційного навчання 

вебінар Всеосвіта Математична грамотність.PISA-2018 

вебінар Всеосвіта Онлайн-інструменти для створення 

навчальних відео та скринкастів 

вебінар Всеосвіта Підвищення рівня цифрової грамотності 

педагогічних працівників. Можливості 

платформи «Всеосвіта» для дистанційного 

навчання 

вебінар Всеосвіта Педагогічні стратегії налагодження 

дисципліни в дитячо-учнівському 

середовищі. Подолання агресивних проявів 

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні 

методикою викладання свого предмета, розвитку умінь використовувати у 

своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. З цією метою 

проведено спілкування на тему «Педагогічна творчість як основа формування 

педагогічної майстерності»,  

З метою популяризації творчого досвіду педагоги закладу поширювали 

свої праці у наступних викладах : 

Коваль Ірина Юріївна - методичного посібник «Формування 

компетентностей засобами сучасних інтерактивних технологій на уроках 

математики», 

Коваль Ірина Юріївна разом з вчителем інформатики Бойко К.А. 

створили сайт «Мудра сова», 

Громова Світлана Миколаївна – розробка уроку «Як пов’язані історія і 

час»  

( «Сучасний урок: науково-методичний журнал», 2019).Переможець обласного 

конкурсу «Сучасний урок- 2019» 

Булгак Наталія Олександрівна - постійно ділиться з колегами досвідом 

своєї праці, публікуючи  методичні розробки на онлайн-платформах: 

Всеосвіта (vseosvita.ua), Український освітній онлайн-портал для вчителів «На 

Урок» (naurok.com.ua), Шкільний портал "Острів знань"(http://ostriv.in.ua) за 

темами: 

«Ранкова зустріч: Ми – одна сім’я »; 

«Ранкова зустріч: Вчимося дружити »; 

Розробка уроку природознавства для 1 класу з теми «Світ живої природи»; 

Розробка уроку математики для 1 класу «Склад числа 7. Дні тижня». 

 

Для забезпечення безперервного дослідження стану навчально-

виховного процесу, наступної його корекції та прогнозування розвитку 

педагогічної освітньої системи в школі здійснювався педагогічний 

моніторинг, зокрема, з таких питань: дотримання режиму навчання, 

відпочинку та харчування під час ГПД, ціннісне ставлення до праці, стан 

проведення гурткової та позакласної роботи, діяльність учнівського 

самоврядування. 

https://naurok.com.ua/
http://ostriv.in.ua/


Узагальнивши результати комплексної перевірки математики (грудень 

2019), української мови(лютий 2020), української літератури( березень 2020), 

вивчення стану викладання навчальних предметів зарубіжна література, 

іноземна мова, «Захист Вітчизни», інформатики адміністрацією зроблено 

висновок про позитивні зміни у рівні навчальних досягнень, розвитку, 

вихованості учнів, їх компетентності, професійній компетентності вчителів 

закладу. 

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019-

2020 навчального року був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи 

мали місце окремі недоліки: 

 окремі учителі недостатньо працювали з обдарованими учнями, не 

залучали їх до участі в альтернативних олімпіадах, що проводились у 

місті; 

 педагоги залишаються інертними до участі в конкурсі педагогічної 

майстерності «Учитель року»; 

 керівниками предметних комісій не налагоджено роботу з випуску 

методичних рекомендацій учителям; 

 педагоги не достатньо висвітлюють свої надбання у педагогічних 

виданнях. 

В 2019-2020 н.р. в умовах карантину адміністрація та педагогічний 

колектив в найкоротші терміни освоїли платформу з онлайн-навчання, 

Classroom, Zoom для організації навчання за дистанційними технологіями. 

Під час дистанційного навчання педагогами закладу продовжено 

реалізацію принципу «Навчання протягом всього життя». 

Заклад взяв участь у міському телепроєкті  «Школаonline» («Відеоуроки 

для старшокласників») (вчитель історії Громова С.М.) 

У проєкті «Навчання» головною метою було створення нового освітнього 

простору. З цього питання виконано наступне: 

- Ключовою реформою сьогодення є реформа МОН – Нова Українська 

Школа, тому робота закладу спрямована на досягнення мети нашого 

закладу – створення школи, у якій: приємно навчатись, яка дає учням не 

тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті; 

- Проведення ранкового кола, динамічних перерв; 

- Співпраця з батьками (принцип партнерства); 

- Створено орган учнівського самоврядування; 

- Створені осередки освітньої діяльності, відпочинку; 

- У 2019-2020 н.р. відкрито 2 профільних 10-х класи; 

- Залучені іноземні волонтери під час освітнього процесу; 

- Організована робота мовного табору з залученням іноземних 

волонтерів; 

- Вчителі англійської мови взяли участь разом з дітьми у проєкті «Гоу 

кемп» та стали переможцями; 



- Проводяться уроки двома мовами одночасно (українська, англійська); 

- Здобувачі освіти  10-11 класів протягом навчального року працювали за 

технологією «Перевернутий клас» з використанням платформи 

Classroom; 

- Проведено інтегровані уроки, предметні тижні; 

Велика увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. У закладі 

проведено олімпіади з базових дисциплін, конкурси. Здобувачі освіти 

закладу брали участь у Всеукраїнських олімпіадах та стали призерами 

районного та міського етапу. 

Заклад має переможців:  

-  міського етапу IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Т.Г. Шевченка; 

- Обласного конкурсу «Собори наших душ»; 

- III місце в міському конкурсі «Знай свій рідний край»; 

- У конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник», «Патріот», «Матіфік»; 

Учні 7-8 класів стали учасниками Всеукраїнської акції «Зробимо Україну 

чистою». 

У закладі впроваджено систему заохочень обдарованих учнів: 

- Проведено захід «Шкільний олімп»; 

- Переможців нагороджено грамотами, дипломами; 

- Інформацію висвітлено у групі на сторінці ФБ. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» у закладі впроваджено 

індивідуальні форми здобуття загальної середньої освіти (сімейна, екстернатна 

форми навчання, педагогічний патронаж). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 07 лютого 

2012 року № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  від 

21лютого 2012 року за  №271/20584 « Про внесення змін до Положення про 

похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів" , на підставі результатів 

річного оцінювання учнів та згідно рішення педагогічної ради від 29.05.2020 

року протокол № 07у закладі видано наказ «Про нагородження здобувачів 

освіти Похвальними листами за високі досягнення в навчанні» 

3 – А 

1. Горшков Сергій Віталійович 

2. Качанов Дмитро Сергійович 

3. Миколаєнко Дар я Миколаївна 

4. Полякова Софія  Олександрівнга 

5. Пруднікова Анастасія Павлівна 

3—Б 

     6. Гармоністова Злата Олександрівна 



     7. Маштак Марія Сергіївна 

     8. Могилатова Софія Ігорівна 

1 – В 

9. Голова   Софія Олександрівна 

10. Долініна   Марія Максимівна 

11. Козлова   Катерина Сергіївна 

4 - А 

12. Бойко Іван Іванович 

13. Логвіненко Ольга Вячеславівна 

14. Лучкін Михайло Вячеславович 

15. Мазур Альона Русланівна 

16. Тимченко Родіон Володимирович 

17. Ткаченко Костянтин Віталійович 

4 – Б 

18. Донцова Вікторія Володимирівна 

19. Зінковська  Єлизавета Андріївна 

20. Костенко Ярослава Олексіївна 

21. Решетнікова Софія Миколаївна 

2 – В 

22. Грандель Анна-Марія Анатоліївна 

23. Забора Кирило Вікторович 

24. Миросенко Микита Ярославович 

25. Мірошник Ілля Євгенійович 

26. Мотренко Семен Віталійович 

27. Польна Лілія Віталіївна 

28. Устімова Марія Георгіївна 

5 – А 

29. Кочетков Олександр Олексійович 

5 – А 

30. Богомаз Аліна Сергіївна 

31. Лозова Ксенія В ячеславівна 

32. М ясоїд Юлія Олексіївна 

6 – А 

33. Шевченко Ангеліна Валеріївна 

8 – Б 

34. Чернова Ксенія Валеріївна 

10 – Б 

35. Зоценко Олександр Павлович 

36.  Сотніков Віталій Андрійович 

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

педагогічний колектив школи орієнтується на нормативно-правову базу з 

питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну 



середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», 

«Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію національно-

патріотичного виховання», «Концепцію громадянського виховання», 

«Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно-

правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, управління 

освіти департаменту гуманітарної політики ДМР, з метою формування в 

учнів національно-патріотичного виховання, громадянської відповідальності і 

правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, 

толерантності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві і активної 

адаптації на ринку праці, а також створенню у навчальному закладі 

сприятливих умов для вільного розвитку творчої особистості учнів. 

У проєкті «Виховання» робота була спрямована на вирішення таких 

завдань: 

1. Виховання національно-патріотичних якостей завдяки продовженню 

патріотичної та волонтерської роботи: 

- Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

«Сокіл» («Джура») та патріотичній спортивній грі «Прорив»; 

2. Пропаганда здорового способу життя: 

- Проведення лекцій, бесід з залученням лікарів, практичного психолога; 

- Проведено виставки малюнків; 

3. Превентивне та правове виховання: 

- Проведення лекцій, бесід  представниками ювенальної превенції; 

- Проведення екскурсій до УПП, університету ВС; 

- Проведення заходів з ШОП; 

4. Традиція закладу – проведення благодійного концерту-марафону 

«Весняні краплини добра» завдяки чому придбано банер та надано 

благодійну допомогу дітям, які перебувають у реабілітаційному центрі 

та продовжено роботу з волонтерської діяльності. 

5. Проведено години спілкування, уроки мужності щодо відзначення 

національних свят та пам’ятних дат. 

6. Важливим напрямком  виховної роботи є робота з шкільним активом 

(учнівським самоврядуванням), з учнями із сімей СЖО, з дітьми, які 

знаходяться під опікою. 

У цілому виховна робота була спрямована на створення сприятливих 

умов для соціалізації школярів шляхом включення їх в практичну 

діяльність, на всебічний розвиток соціальної активності здобувачів освіти, 

на формування життєвих компетенцій. 

У основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток 

особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, 

оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками 

громадянина України. 

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, 

демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних 

організацій, поєднання загальнолюдського і національно-патріотичного 



взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, 

науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти  

      Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2019-2020н.р. 

працювали класні керівники, вчителі, педагог-організатор, практичний 

психолог, заступники директора з НВР, керівники гуртків. 

Національно-патріотичне виховання є основною складовою 

загального виховного процесу учнів школи, головною метою якого є набуття 

молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань 

українського народу, формування особистісних рис громадянина України. 

Відбулися зустрічі учнів школи з учасниками АТО, проведені уроки мужності 

з працівниками військового комісаріату Індустріального району.  Учні 4-А 

класу брали участь у нагородженні бійців АТО. Учні 10-А,Б класів брали 

участь у міському конкурсі – грі «Сокіл» «Джура».  

У навчальному закладі створено штаб національно-патріотичного 

виховання, затверджено його склад та план роботи на 2019-2020 н.р. 

Протягом тижня з 04.05.2020 по 08.05.2020 року, дистанційно,  на 

сторінці школи у Фейсбуці був проведений флешмоб до Дня пам’яті та 

примирення, в якому взяли участь 159 учнів школи. 

Протягом року в школі були проведені такі заходи: 

- Свято першого дзвоника; 

-Спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва 

«Козацькі розваги»; 

- свято до Дня української писемності та мови; 

- уроки пам’яті (до Дня пам’яті жертв Голодомору); 

Інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників аварії 

на ЧАЕС; 

- конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнародного дня миру на 

тему: «Миру в Україні – бути!» 

- тематичні виховні години: до Дня Соборності України «Україна – 

соборна і єдина держава»; до Дня пам’яті героїв Крут «Крути – символ 

українського патріотизму»; до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав «Час і досі не загоїв рани…», до Дня пам’яті 

історії та культури «Сім чудес світу»; до Дня Героїв Небесної сотні; з 

нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка «Шевченко – син українського 

народу..»; 



     Метою заходів було ознайомити учнів з виникненням писемності, показати 

красу і багатство мови, довести, що рідна мова – це духовна святиня, 

розширити знання учнів про життя і творчість Т. Г .Шевченка, формувати 

громадянську і загальнокультурну компетентність, виховувати любов до 

національної культури, прагнення бути справжніми українцями. 

Особлива увага приділялась превентивному та морально-правовому 

вихованню, спрямованому на попередження злочинів, правопорушень й 

бездоглядності дітей. Посилена увага надавалась виявленню негативних змін 

у поведінці, вивченню причин, що сприяють скоєнню злочинів і 

правопорушень, поліпшенню роботи з підлітками девіантної поведінки. З 

метою мінімізації злочинного впливу на підлітків, усунення причин і умов, 

що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність, адміністрацією школи у  

2019/2020 н.р. проведено : 

- 7 засідань ради профілактики ; 

- 5 рейдів «Урок», «Димок », «Перерва». 

 -  спільно з представниками ССД  , ЦСССДМ, інспекторами ювенальної 

превенції Індустріального ВП  проводили профілактичну роботу з 

сім’ями учнів: Біленко Є. (7-А), Гайдук Я. (7-В) 

    Проведена робота з учнями 9-А класу щодо правил поведінки у школі, в 

позаурочний час.  

Адміністрація проводила індивідуальні бесіди з учнями : 8-А класу, 7-А 

класу, 7-В класу, 10-Б класу, 11 класу, 9-А класу щодо їх поведінки, ставлення 

до навчання, правил поведінки на уроках.    

 Спільно з інспекторами СЮП проведені лекції з учнями 8 – 9 класів 

щодо тютюнопаління та розпивання спиртних напоїв. 

          Адміністрація школи звернулася до ССД, ЦСССДМ, ювенальної 

превенції Індустріального ВП щодо виявлення проявів насилля щодо 

неповнолітніх в сім’ї Гайдука Я. 

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському 

середовищі протягом навчального року проводяться батьківські збори, на яких 

розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують 

батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення 

від навчання та виховання неповнолітніх дітей. У школі проведено батьківські 

всеобучі. 

 В  вересні у школі проведено Тиждень безпеки. Було проведено такі 

заходи: 

- Єдиний урок «Безпека руху – безпека життя»; 

- Виставка малюнків «Мій безпечний маршрут»; 

- Практичне заняття – марафон «Діти. Дорога. Безпека.» спільно з 

інспекторами ДПС; 



- Години спілкування «Правила дорожнього руху знай, виконуй, 

пам’ятай»: 

Під час проведення заходів нагадали молодшим школярам про основні 

правила безпечного руху транспорту та пасажирів, розповіли про небезпечні 

ситуації, які виникають на дорогах за участю школярів та ознайомили зі 

схемою безпечного руху до школи. 

З метою створення умов для формування позитивних якостей 

особистості в процесі різноманітних видів діяльності, що сприяють 

інтелектуальному, творчому та естетичному розвитку у школі ведеться 

робота по залученню дітей та підлітків з неблагонадійних та 

малозабезпечених сімей, школярів, схильних до правопорушень до гурткової 

роботи в позаурочний час . У  школі діють гуртки : 

- «Сокіл» («Джура»); 

- «Юний стрілець»; 

- «Влучний стрілець» 

Всього задіяні у гуртках  46 учнів школи, решта задіяні у гуртках при 

позашкільних закладах . 

Згідно угод про співпрацю на базі школи проводяться заняття з  

 художньої гімнастики , японської боротьби, черліденгу, техквандо.  

У рамках міських довгострокових програм: 

- Сотніков Віталій, учень 10-Б класу, переможець ІІ (міського) етапу Х 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка в 2019/2020 навчальному році; 

- Цепа Дар’я, переможниця обласної виставки-конкурсу «Різдвяні свята» 

2019 року; 

- Іваниш Дар’я, учениця 6-В класу, переможниця районного конкурсу 

малюнку, фотографій та дитячих робіт «Мій рідний край-моя земля!» 

2019-2020 н.р. 

- Скріннік Нікіта, переможець відбіркового етапу міського конкурсу 

читців «О, слово рідне, хто без тебе я…» 

- Булгак Владислава, учениця 2-В класу, переможниця міського конкурсу 

«Казкова зима в моєму місті» 

- Самойленко Артемій, учень 2-В класу, переможець міського конкурсу 

«Казкова зима в моєму місті» 

 Також учні школи брали участь у Всеукраїнських конкурсах 

«КОЛОСОК», «ПАТРІОТ»,  «СОНЯШНИК», «КЕНГУРУ», «Матіфік»; 

районних конкурсах «Пів хвилинки на цікавинки», «Відкрий для себе 

Україну», «Формула успіху», «Замість ялинки-зимовий букет», «Мій рідний 

край-моя земля», «Мій домашній улюбленець» 



 В школі проведено наступні виховні свята : 

- Свято Останнього дзвоника(за допомогою дистанційних технологій); 

- Свято до 8 Березня ,  

- Тиждень безпеки дорожнього руху, 

- Заходи щодо вшанування пам’яті великого українського поета Т. Г.      

Шевченка, 

- Конкурс виразного читання віршів: 

1 – 4 класи «Світ навколо тебе» 

5 – 11 класи «Генії української прози» (Т. Г. Шевченко, Л. Українка, І. Франко); 

- конкурс – виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки 

пані Осені»; 

- місячник «Увага! Діти на дорозі»; 

- тематичні виховні години «Україна – соборна держава», «Крути – символ 

українського патріотизму», «Людина починається з добра», «Час і досі не загоїв 

рани…», «Книга – наш найкращий друг», «Український віраж на космічній 

орбіті…».  

З метою виховання у школярів поваги до історії та духовності 

українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, 

протягом 2019-2020 н.р. у школі приділялась належна увага національному 

вихованню та розвитку туристсько-краєзнавчої роботи. 

Цілі з виховної роботи активно впроваджуються під час культмасових 

заходів, зокрема : 

   -Участь у районному конкурсі патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

- Дніпропетровського театру ім. Т. Г. Шевченка ; 

- Кінотеатру «Правда - Кіно»; 

- Екскурсій по м. Дніпру; 

- Екскурсія до Галушківки; с. Хащове; 

- Екскурсія до ягідної країни «Беррі ленд» 

- Екскурсія до м. Харків, еко парк «Фельдмана»; 

      Належна увага приділялась протягом семестру родинно-сімейному і 

трудовому вихованню та фізичному вихованню. 

З метою якісного впливу на всі категорії учнів, класними керівниками, 

практичним психологом, соціальним педагогом, заступником директора з НВР 

здійснювалась індивідуальна робота з учнями, які виховуються в сім’ях, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. У закладі удосконалена система 

ранньої профілактики, проводяться психолого-педагогічні діагностування, 

індивідуальна робота з неповнолітніми, забезпечується наступність у виховній 

роботі між різними ланками освіти. 

Так, в 2019-2020 н.р. проведено засідання батьківських всеобучів, на теми:  

      5-8 кл. – «Реальні небезпеки віртуального світу. Етика сімейних стосунків» 



      9-11 кл. - «Шляхи взаємодії батьків з дітьми в питаннях професійного 

самовизначення» 

Належна увага у школі приділяється профорієнтації. Профорієнтаційна 

робота ґрунтувалася на тісному зв'язку закладів з вищими навчальними та 

середніми спеціальними закладами. Учні школи мали можливість 

поспілкуватися з представниками ВНЗ, технікумів, училищ. Класними 

керівниками проведено години спілкування та анкетування з теми «Моя 

майбутня професія». Класними керівниками протягом 2019-2020 н.р. 

проводились виховні години профорієнтаційного спрямування. Допомогу 

класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надають 

практичний психолог, який проводять анкетування учнів, індивідуальні 

бесіди, консультації щодо вибору майбутньої професії. 

Правове виховання здобувачів освіти реалізовувалося через проведення 

декади правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень 

та негативних явищ в учнівському середовищі (у жовтні), декади захисту прав 

дітей, попередження жорстокості та насильства (у листопаді), Всеукраїнського 

тижня права (у грудні), тижня пропаганди «За здоровий спосіб життя». 

У ході декад, тижнів оформлювалися стенди, випускалися газети, в 

бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися 

окремі заходи: 

 Правові лекторії за участі представників ювенальної превенції, 

прокуратури; 

 Засідання філософського клубу «Життєвий вибір і його наслідки»; 

 Всеукраїнський урок «Права людини»; 

 Виховні години в рамках Всеукраїнської акції «16 днів протидії 

гендерному насильству за участі спеціалістів ЦСССДМ; 

 Тренінг з лідерами учнівського самоврядування «Здоров’я – це життя»; 

 Виховні години «Що робити, аби бути здоровим?» (5-6 класи), «Твій 

вільний час. Як ти його проводиш?» (7-8 класи); «небезпечна 

пристрасть» (9-11 класи); 

 Діалог з учнями 8-9 класів «Молодь обирає здоров’я»; 

 Профілактична бесіда з учнями 10-11 класів «Рабство за власним 

бажанням»; 

 Урок здоров’я «Здоровим бути модно!». 

У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться 

методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. У рамках 

даного напрямку роботи в школі протягом року проведено чотири засідання 

методичних об’єднань класних керівників, на яких розглянуто питання аналізу 

виховної роботи за попередній навчальний рік, ознайомлено з програмою 

виховання дітей та учнівської молоді в Україні, сплановано основні виховні 

заходи, проведено обмін досвідом щодо формування успішної особистості, 

використання в роботі інноваційних виховних технологій. 

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять 

учнями, за успішністю знань, проводять педагогічні консультації, вивчають 



характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з 

дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та 

секції за інтересами. 

Для попередження порушень поведінки учнів закладу на перервах, станом 

на 02.09.2019 року складений графік чергування по школі вчителів. 

Особлива увага протягом 2019-2020 н.р. приділялася організації дозвілля 

та відпочинку школярів у позаурочний час. У закладі працюють гуртки: 

спортивного напрямку, гуманітарного напрямку. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Загальну середню освіту», 

Меморандуму навчального закладу школа взаємодіє та співпрацює з 

батьківською громадськістю. Батьківські комітети надають посильну 

допомогу навчальному закладу в озелененні, ремонті. Також батьківські 

колективи сприяють у проведенні родинних свят, конкурсів, організації 

екскурсій.  

Протягом 2019-2020 н.р. проводилися засідання голів батьківських 

комітетів. 

Протягом 2019-2020 н.р. значна увага приділялась створенню належних 

умов для навчання учнів соціальних категорій. Отримано безкоштовну 

шкільну та спортивну форми дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

Згідно з «Положенням про бібліотеку  загальноосвітнього навчального закладу»,  

затвердженим  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  14.05. 1999 року  

№ 139, та  „Про  мережу  освітянських  бібліотек”, затвердженим  30.05.2003 р. № 

334/31, діяльність шкільної бібліотеки у 2019-2020 навчальному році була спрямована 

на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, 

вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту 

навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності 

вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.  

  Шкільна бібліотека працювала згідно річного плану.  

  Проблемна тема бібліотеки «Наочна популяризація книги і читання (книжкові 

виставки)».  

  Шкільним  бібліотекарем  було  проведено  ряд  заходів: 

1. Підготовлено  книжкові  виставки , присвячені  знаменним і пам’ятним датам: 

     «Незалежна і суверенна Україна – ненька » (до дня Конституції та  Незалежності); 

       - «Ласкаво просимо в країну знань» 

       - «Квітни, моє місто на Дніпрі»; 

       - «О спорте, спорте! Ти просто клас!» (до дня Олімпійського руху); 



       - «Ювілейна палітра дитячої книги» 

       - «Країна Читалія запрошує» 

       - «Розумна обережність – запорука безпеки» 

       - «Для  Вас, допитливі» 

       - «Степ та воля – козацька доля» 

       - « Україна  сумує , пам’ятає» ( до  дня  пам’яті голодомору) 

       - «Письменники – ювіляри»; 

       -  художньо-мистецька виставка «Мальовнича Україна»; 

       - «Світ казковий – загадковий»; 

       - «Права та обов’язки дітей в сюжетах казок»; 

       - «На хвилинку зупинись, на новинку подивись»; 

       - «Подвиги житимуть завжди» (до дня пам’яті героїв Крут); 

- «Нам жити і пам’ятати» (до дня пам’яті Героїв небесної сотні, загиблим бійцям  

АТО) 

       - «Первоцвіт української прози» (до дня народження Л.Українки); 

      - «Скарбниця духовних джерел» (до дня писемності); 

      - «Скарби безсмертного Тараса»; 

      - «Збережемо первоцвіти»; 

      - «Дивовижний світ книжковий» (до дня книги); 

       а  також : «Немає переводу добрим звичаям народу», «Це вас цікавить»,     

«Чудовий світ поезії», «Україна – європейська держава» та інші.   Всього було 

оформлено 50  книжкових виставок.      

2. Проведено :   

        - місячник шкільних бібліотек «Бібліотека нової школи – простір для освітніх 

можливостей кожного учня»; 

       - година цікавих повідомлень «Бібліотека від минулого до сучасного»; екскурсія-

знайомство «У книжчиному царстві, мудрій державі»  з учнями 1- х класів, 

бібліомандрівка  «Читання – це цікаво!»(1в, 3 а); бесіда-вікторина «Чудові  зимові 

свята” ( 2 - 5 кл.), «Звідкіля пішла абетка  » (4-А, Б кл.) , уроки  доброти  «Світ  



навколо  нас» (1-А,Б,В; 2- Б,В; 3-А, Б, 4-Б,В кл.)   бесіда «Безпечний інтернет для 

дітей і підлітків» (2 в, 3 а,б, 6 в); бесіда «День ввічливого слова «Дякую» та  інші. 

- огляди літератури: творчості письменників-ювілярів; «Спортивна Україна» 

(4-6 кл); «Художнє слово про природу», «Славні сини України», «Сторінками 

книжкових ювілеїв 2019 – 2020 р.», «Я обираю здоров’я”, «О, мово чудова!»; 

  - інформаційна хвилинка біля виставок «Степ та воля, козацька доля», 

«Незалежна і суверенна Україна - ненька»; «Обережно первоцвіти», «Розумна 

обережність – запорука безпеки» 

  - презентація «Екологія поруч з тобою» (1б,2б,3б кл), усний журнал «Червона 

книга України» (3-В кл), виховна година «Мандрівка до Країни радості і 

добра» (за творами В.Сухомлинського) (2-б, кл).; конкурси виразного читання 

віршів «Первоцвіт української прози» (до дня народження Л.Українки учні 8-

11-х кл) та «Тарасове невмируще слово» (5-11 кл); літературна гра 

«Подорожуємо країною казок Г.Х.Андерсена», «Лицарський турнір 

ввічливості» (3-Б,В кл.), години спілкування: «Чуковський – дитячій 

чарівник» (2-Б,В кл), «Я і книга» (4-А, 5-А), виховні заходи «Казкарія – країна 

чарівна» - вікторини, кросворди,загадки (1-3 кл.) , бесіди по книзі Є. Бугайова 

«Етикет на кожен день» (3-Б,В, 6-А), літературний тест «Знавець казок і 

казкових героїв» (3-А), година спілкування «Найкрасивіші бібліотеки світу» 

(11 - А кл) та  інше.; 

    - проведено вікторину про м.Дніпро (6 А), по народним обрядам і звичаям,  

годину спілкування «Сім чудес світу», конкурс ерудитів «Найрозумніший» (3-

4 кл) та інше.  

3.  З метою прищеплення  учням  бібліотечно-бібліографічної  грамотності у  

школі  бібліотекарем і  учителями – предметниками проводяться бібліотечні 

уроки. З учнями 8-А класу було проведено презентацію бібліотечного уроку 

«Книга і комп’ютер – за чим майбутнє ? ». З  учнями 2 - 4-х класів було 

проведено бібліографічні тести, інформаційна година «Найвірніша з друзів – 

книга рідна, мила», «Про книгу, яку читаю сьогодні» (5-6 кл), «Словники – мої 

друзі» 2-4 кл). 

 З метою поліпшення роботи щодо збереження підручників було відвідано 

батьківські збори в 1- 11-х класах і проведено бесіди з батьками: «Бережливе 

ставлення до книги», «Як продовжити життя підручника». 

    Бібліотекар  школи  і  актив   перевіряли  стан  збереження  підручників.  

 Проведена найкраща робота вчителями по збереженню підручників в 1-х кл., 

3-А, В кл. (Стародубцева К.С., Чернова Р.Г.), 4-А, Б кл.(Кохановська К.В., 



Максютенко Р.Г.), 6-а кл. (Лисенко Ю.В.); 9-А кл. (Коваль І.В.), 10-а кл. 

(Гаврютіна М.С.). 

4. В червні місяці 2020 р. буде проведено інвентаризацію бібліотечного фонду 

підручників і визначено забезпеченність за кожною назвою підручника станом 

на 01.09.2020 н.р. з урахуванням очікуваних контингентів учнів на 2020-2021 

н.р.  

 

У проєкті «Комунікації» у закладі: 

- Створено батьківський комітет закладу; 

- Проводяться зустрічі з представниками батьківського комітету та 

батьківської громадськості із залученням їх до ухвалення спільних 

рішень на рівні закладу, визначення пріоритетів розвитку школи; 

- Активними батьками 1Б класу проведено суботник; 

- Вся діяльність висвітлюється на сайті школи, у соціальних мережах, 

створені групи у ФБ, батьківські чати у Viber; 

- Завдяки плідній роботі адміністрації, педагогів, активних батьків було 

створено 4 проєкти для покращення матеріально-технічної бази закладу 

(заміна вікон, сучасний комп’ютерний клас, нові шкільні меблі, 

ноутбуки), які пройшли на голосування у міському проєкті «Бюджет 

участі», але не всі представники були готові до голосування. Проєкти не 

набрали потрібної кількості голосів. У 2020 році заклад знов бере участь 

у проєкті «Бюджет участі».  

 

Освітній заклад має нагальні проблеми: 

- Ремонт санвузлів на I,II,III поверхах; 

- Ремонт холу (I поверх); 

- Заміна дерев’яних вікон на металопластикові у коридорах; 

- Вирішення проблеми з ганком на центральному вході; 

- Ремонт корпусу трудового навчання; 

- Є потреба у відкритті комп’ютерного класу; 

- Оновлення комп’ютерної техніки; 

- Встановлення освітлення на території закладу; 

- Придбання, оновлення шкільних меблів; 

- Залучення молодих спеціалістів; 

- Заміна паркану. 
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