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1. Загальні відомості про заклад освіти 

КЗО «СЗШ № 118» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», нормативних документів МОН України, Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради і спрямована на реалізацію 

державної політики в галузі освіти, державних, регіональних програм, 

створення умов для функціонування та розвитку закладу, комп’ютеризацію та 

інформатизацію освітнього процесу, впровадження елементів нових освітніх 

технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків.  

Найменування Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 118 з поглибленим вивченням англійської та 

німецької мов і предметів природничо-математичного 

напрямку» Дніпровської міської ради 

Дата заснування 1965 рік 

Адреса  м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 15 

Директор  Щербакова Інна Миколаївна 

Спеціалізація  Поглиблене вивчення англійської та німецької мов і 

предметів природничо-математичного напрямку 

Педагогічний 

склад 

Загальна кількість педагогів - 50 

Мережа класів/ 

здобувачів освіти 

Загальна кількість класів – 27, у них здобувачів освіти 

– 766  

Педагогічний колектив закладу в поточному навчальному році проводив 

послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених 

основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, 

зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української 

школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Програмою 

розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, 

забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення 

освітнього  процесу та його результативність. 

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення 

успіху. 

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію 

зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї 

команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. 

Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня 

розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним 

можливостям.  

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2020/2021 навчальному 

році: 
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 Створення умов для навчання здобувачів освіти, забезпечення реалізації 

прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої 

освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів; 

 Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків 

та учнів; 

 Забезпечення функціонування та розвитку закладу, підвищення якості 

освіти та ефективності виховання і розвитку учнів. 

2. Кадрове забезпечення 

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

освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі 

штатним розписом та навчальним планом. 

Кадрова політикаспрямована настворення сприятливих умов для 

формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу 

кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня. 

У 2020/2021 навчальному році освітній процес у закладі освіти 

забезпечували 50 педагогів.  

Забезпеченість  закладу педагогічними кадрами відбувається за рахунок 

штатних працівників. 

 Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є 

 наступність в роботі вчителя; 

 його педагогічний досвід і кваліфікація 

 характер взаємин суб’єктів освітнього процесу. 

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний 

досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень 

працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі 

освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти. 

На сьогоднішній день в закладі працює 5 молодих спеціалістів, для яких 

організовано роботу  Школи  молодого вчителя. 75 % педагогів мають вищу 

освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-

цифровими  технологіями. 

 Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно 

до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи. 

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти 

педпрацівників. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов 

для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого 

потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня. 

Протягом 2020/2021 навчального року заклад на 90% забезпечено 

педагогічними кадрами. Майже всі педагогічні працівники мають вищу 

педагогічну освіту, всі своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та 

атестацію. 
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Якісний склад педагогічних кадрів наступний: 
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Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи 

спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та 

предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, 

розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів. 
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3. Управління закладом освіти 

 У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на 

здійснення державної політики у галузі  освіти, збереження кількісних і якісних 

параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, 

удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх 

технологій навчання, всебічний розвиток учнів. 

 Управління закладом освіти здійснюється згідно річного плану роботи 

школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-

предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система 

планування, що відпрацьована у закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, 

підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх 

діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, 

сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього  процесу й 

забезпечує планомірний розвиток школи. 

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У 

школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше 

прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього 

процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати 

в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на 

відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, 

підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі 

адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом 

освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання 

стану предметівта виконання навчальних планів та програм, перевірка класних 

журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів 

внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях 

педагогічної ради школи, відповідних наказах по освітньому закладу. Крім 

контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться 

систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної 

дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація 

школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький 

до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування 

думки колективу й інтересів справи,  Дуже хочеться створити такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й 

самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у 

роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. 

Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них 

обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому 

здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради 

позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як 

порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, 
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вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, 

рідко з наказом.      

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідно  

їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для 

самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у 

всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у 

адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників. 

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української 

мови, математики, інформатики, англійської мови, стан викладання у 

початкових класах.                    

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, 

прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, 

намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів. 

В освітньому закладі проведено моніторінг якості освіти за 2020/2021 

навчальний рік. 
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Моніторинг якості освіти 

за 2020/2021 навчальний рік 
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 запровадження поглибленого вивчання одного або декількох предметів в 

основній школі; 

 організація допрофільної підготовки учнів на завершальному етапі 

основної школи (8-9 класи); 

 вивчення бажань, потреб учнів 8-9 та 10-11 класів щодо необхідності 

введення того чи іншого профілю (анкетування, тестування. співбесіди 

тощо); 

 організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками (особами, 

які їх замінюють) щодо необхідності та можливостей навчального 

закладу у відкритті того чи іншого напряму (профілю); 

 врахування потреби та перспектив національного та регіонального ринків 

праці тощо. 

 

Допрофільне та профільне навчання у закладі супроводжується: 

 аналізом кадрового потенціалу школи; 

 ознайомленням з нормативними, інформаційними та рекомендаційними 

матеріалами ; 

 формування проблемних та творчих груп учителів; 

 організацією інформаційного обміну і контактів  між педагогами не 

тільки в рамках школи, а й за її межами, округу; 

 підтримкою і розвитком професійних  ініціатив і експериментальних 

проектів. 

У закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права 

громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для 

формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного 

учня. 

З метою продовження цілеспрямованої діяльності по використанню ІКТ та 

цифрових освітніх ресурсів усіх учасників освітнього процесу та  поліпшення 

якості освіти в умовах розбудови інформаційного суспільства протягом 

2020/2021 навчального року в закладі було організовано діяльність 

педагогічного колективу щодо забезпечення інформатизації освіти з 

урахуванням заходів з питань інформаційних та комунікаційних технологій в 

системі освіти у 2020/2021 навчальному році (додається).   

        На сьогодні в закладі наявні: 3 мультимедійні дошки, 12 ноутбуків, 2 

моноблоки, 1 лазерний принтер, 3 багатофункціональні пристрої, телевізори. 

Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти для підтримки роботи 

оргтехніки (заправку картриджів, поточний ремонт). 

         Успішно функціонує офіційний сайт закладу, що повною мірою 

відображає всі сфери життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

Працівники закладу приймали участь в заходах різного рівня щодо підвищення 

їх ІКТ-компетентності. На педагогічних радах, виробничих нарадах при 

директорові розглядалися питання щодо використання інформаційно-

комунікативних технологій в освітньому процесі як чинника поліпшення 

результативності навчання та виховання стійкої позитивної мотивації 
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навчальної діяльності вихованців. Більша частина педагогів володіють 

комп’ютерною грамотністю на рівні користувача, одержавши підготовку 

самостійно або на КПК при ДАНО. 

        Під час навчання за дистанційними технологіями педагоги та здобувачі 

освіти закладу працювали на платформі https://classroom.google.com/, 

https://meet.google.com/, https://zoom.us/ чітко та організовано з максимальним 

збереженням якості надання освітніх послуг.  

Атестація педпрацівників 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів 

відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню 

педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих 

вчителів у практику навчання та виховання учнів. 

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як 

вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та 

здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних 

працівників освітнього закладу у 2020/2021 навчальному році здійснювалася 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 

930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за№ 1255/18550 

(із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 

«Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. 

за № 1417/23949  

За перспективним графіком проходження атестації у 2020/2021 

навчальному році атестувалися 4 учителя,  та відповідно до  Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників було скориговано графік 

курсової перепідготовки. 

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними 

документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть 

вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд 

з питань атестації. 

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних 

принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, 

який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації 

й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні 

атестації. 

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були 

проведені відкриті уроки та виховні заходи. Результати атестації такі:  

 атестовано на відповідність посаді та підтверджено тарифний розряд 

10вчителю початкових класів Карандей Лесі Іванівні; 

 атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії» вчителю фізичної культури Кейш Аліні 

Віталісівні; 

https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
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 атестовано на відповідність посаді та підтвердження  кваліфікаційній 

категорії «спеціаліствищої категорії» вчителя предмету «Захист України» 

Данильченко Сергія Васильовича; 

 атестовано на відповідність займаній посаді ЗДНВР Кондратьєву Юлію 

Володимирівну  

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  

чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення 

предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-

педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  

щодо організації освітнього процесу. Атестаційна комісія підготувала 

узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного 

вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду 

роботи.  

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження 

інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.  

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив   ефективно працює над 

впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: 

технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, 

рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-

цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.  

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної 

літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій 

українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах 

шкільних методичних об’єднань, Школи молодого вчителя.  

Підвищення кваліфікації 

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про 

освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру 

освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку 

особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну 

індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим 

завданням.Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного 

характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить 

процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення. 

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх 

планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Форми і способи 

організації освітньої діяльності відповідали рівню розвитку підготовки учнів, 

їхнім здібностям, інтересам. Саме над цим і працює наш педколектив, члени 

якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації. 

Поряд з основними тематичними курсами вчителі пройшли спецкурси, 

сертифікаційні тести і обрали  актуальні  теми сьогодення, успішно оволоділи 

знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  

у освітньому процесі. 

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні 

взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  
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вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній 

діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням 

професійної кваліфікації.  

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми 

навчання на період пандемії корона вірусу в цьому навчальному році педагоги 

школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за 

що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у освітньому процесі. 

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні 

безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, 

освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, 

інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

 

Методична робота 

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі 

відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного 

вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й 

упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та 

виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення 

результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів: 

 Засідання педагогічних рад 

 Проведення семінарів 

 Організація та проведення предметних тижнів 

 Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів 

 Участь у конкурсах фахової майстерності 

 Організація роботи «Школи молодого вчителя» 

 Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів 

 Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду 

 Залучення вчителів до участі у проектах професійного розвитку 

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та 

взаємодіючих елементів:  

o педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні 

форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань 

діяльності школи; 

o шкільні методичні об’єднання спрямовують і координують діяльність 

педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в 

межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності 

та шляхи їхнього розв’язання ; 

o  «Школа молодого вчителя» координує діяльність молодих педагогів. 

 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі 

змінами), державною програмою «Вчитель», Національною доктриною 
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розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

Державним стандартом освіти освітня політика в закладі освіти у 2020-2021 

навчальному році спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико – 

управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, 

на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної 

роботи. 

        Головна задача методичної роботи у 2020/201 навчальному році 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-освітнє середовище  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 вчителів та вдосконалення ними 

власної педагогічної практики; 

 організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми 

професійного розвитку, індивідуального плану професійного 

вдосконалення; 

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; 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 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над 

впровадженням науково-методичної проблеми «Формування та реалізація 

компетентнісного підходу в освітній діяльності» 

Метою її реалізації було: 
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 забезпечення вчителям сприятливі умови для творчого пошуку; 

 виявлення творчих можливостей та підтримка тих, які бажають і вміють 

працювати по новому; 

  прищеплення потреби у самовдосконаленні, бажанні і розумінні 

значущості самоосвіти; 

 Сприяння виробленню в учителів позитивного ставлення до комп’ютерних 

технологій навчання, зацікавленості в їх використанні; 

 Ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін. 

     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 учнів, 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 2019-

2020 навчальному році» (28.08.2020),  

 педагогічна рада «Вмотивований вчитель – агент змін сучасного 

освітнього простору в умовах Концепції нової української школи» 

(29.10.2020), 

 педагогічна рада «Формування, становлення та реалізація профільних 

інтересів учнів як необхідний процес на шляху до самореалізації та 

успіху» (06.01.2021), 

 педагогічна рада - ділова гра «Діяльність педагогічного колективу 

закладу з розвитку громадської активності, самостійності та 

організаторських здібностей учнів» (22.03.2021) 

 педагогічна рада «Підсумки 2020-2021 навчального року» (27.05.2021). 

Психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне 

забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми, 

опануванні навичками впровадження нових педагогічних технологій освітньої 

діяльності, вивченні рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку 

також реалізовувалося через психолого-педагогічні семінари, практикуми: 

  «Психолого-педагогічні засади формування та організації 

компетентністної діяльності в педагогічному колективі» (19.10.2020), 
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 Флештренінг «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої 

компетентності учнів» (04.01.2021), 

 Практична конференція «Дистанційна освіта НУШ» (16.04.2021) 

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 проведено інструктивно-методичні наради: «Методичні 

рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2020/2021 навчальному 

році», «Основні  нормативні документи, що регламентують роботу закладу», 

«Ознайомлення учителів школи з новими нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України», «Нарада з класними керівниками щодо 

планування роботи на наступний рік». 

        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. 

 

Методичне 

об’єднання 
П.І.Б. керівника 

Науково-методичний 

проект, 

над яким працює 

методична комісія 

Суспільно – 

гуманітарного 

циклу 

Сіманович Олена Василівна 

Використання освітніх 

стратегій та інновацій в 

соціалізації особистості 

учня. 

Іноземних мов Мороз Ірина анатоліївна 

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 
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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: 

Місяць Предмет Відповідальний Дата 

проведення 

Вересень Тиждень  книги, присвячений Філатова О.М. 30.09-04.10 
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Всеукраїнському дню бібліотек 

(30.09) 

Жовтень Тиждень фізичного виховання та 

здорового способу життя (14.10. 

– день козацтва) 

Сіманович С.С. 14.10-18.10 

Листопад Тиждень української писемності 

та мови (09.11) 

Сіманович О.В. 05.11-09.11 

Тиждень англійської та 

німецької мов 

Мороз І.А. 12.11-16.11 

 

Тиждень математики в 

початковій школі 

Максютенко Р.Г. 19.11-23.11 

Грудень Всеукраїнський тиждень права 

(10.12. -день прав людини) 

Громова С.М. 02.12-06.12 

 

Тиждень суспільно-

гуманітарних наук 

Гаркуша А.М. 10.12-13.12 

Лютий Тиждень природничих наук Рябенко Є.В. 08.02-12.02 

 

Тиждень педмайстерності Громова С.М. 22.02- 26.02 

 

Березень Шевченківський тиждень Сіманович О.В. 09.03-12.03 

 

Тиждень рідної мови в 

початковій школі 

Максютенко Р.Г. 15.03- 19.03 

 

Тиждень предметів художньо-

естетичного циклу 

Самойленко Л.С. 22.03-26.03 

 

Квітень Тиждень математичних наук Демуш Н.В. 12.04-16.04 

 

       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, особливо навчання за дистанційними технологіями. 

      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», самодисципліна).  
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           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 напрями та з питань організації освітнього 

середовища опанували ряд тренінгів на базі КЗВО «ДАНО» ДМР. 

Постійно надавалась допомога молодим вчителям в оволодінні методикою 

викладання свого предмету, 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»,  

            Для забезпечення безперервного дослідження стану освітнього  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. 

           Узагальнивши результати фронтального контролю образотворчого 

мистецтва (жовтень 2020р.), всесвітньої історії (листопад 2021 р.), хімії, біології 

(грудень 2020 р.), фізики (лютий 2021р.), німецької мови, музичного мистецтва, 

основ здоров’я (квітень-травень 2021р. ), вивчення стану викладання 

навчального предмету «Захист Вітчизни» адміністрацією зроблено висновок 

про позитивну динаміку у рівні навчальних досягнень, розвитку, вихованості 

учнів, їх компетентності, професійній компетентності вчителів закладу. 

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2020/2021 

навчального року був виконаний. Однак у здійсненні методичної роботи мали 

місце окремі недоліки: 
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 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. 

За результатами навчальної діяльності здобувачів освіти виявлено, що на 

високому рівні навченості працювали 20 осіб, що становить 2,62 % від 

загальної кількості, з них: 4 кл. – 12 осіб ; 5-8 кл. – 5 осіб, 9 клас – 1 учениця  ( 

Чернова Ксенія – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою), 

11 клас – 2 учня (Зоценко Олександр, Сотніков Віталій – нагороджені «Золотою 

медаллю»). На достатньому рівні – 176 (23 %) осіб. Якість знань становить 25,6 

%. Залишається високою кількість здобувачів освіти, рівень навчальних 

досягнень яких відповідає початковому: 52 особи (6,8 %).  

Найкращі показники у навчанні мають учні 4-А класу (класовод 

Стародубцева К.С.), 4-Б класу (класовод Федорова О.О.), 4-В класу (класовод 

Чернова Р.Г.), 5-А класу (класний керівник Коваль І. Ю.), 5-Б класу (класний 

керівник Демуш Н. В.), 6-А класу (класний керівник Циз Т.М.), 7-А класу ( 

класний керівник Лисенко Ю.В.) 

При злагодженій роботі педагогічного та учнівського колективів 

підвищилась би якість знань за підсумками навчального року в учнів , які 

мають по 1-2 оцінки достатнього рівня або – по 1-2 оцінки середнього рівня).  

Аналіз успішності учнів за підсумками 2020/2021 навчального року 

показує, що в деяких класах невисокий відсоток якості знань та середній бал з 

Рівень 

знань 

4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 11а 11б 

Високий  4 4 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Достатній 16 20 14 13 15 8 18 8 16 1 1 7 1 4 9 3 12 10 

Середній 13 9 15 9 15 13 13 17 16 24 11 7 20 18 13 21 15 15 

Низький 0 0 0 0 0 3 3 8 0 3 9 10 3 5 5 1 2 0 

Якість 

знань, % 

61 73 55 61 50 36 53 25,7 51,5 4 5 29 4 15 33 15,4 41 44 

Успішність 

навчання, 

% 

100 100 100 100 100 88 91,1 77 100 89 57 59 88 81 81 96 93 100 
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окремих предметів порівняно з іншими класами. Так, учні 5В класу(3 особи), 

6А класу (3 особи), 6Б класу (8 осіб), 7Бкласу(3 особи), 7В класу(9 осіб), 8А 

класу (10 осіб), 8Б класу(3 особи), 8В класу(5 осіб) потребують індивідуальної 

диференційованої роботи з питання підвищення рівня успішності з предметів у 

2020/2021навчальномуроці.
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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. 

Для їх реалізації у закладі був розроблений план виховної роботи 

освітнього закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани 

охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, 

художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та 

включають в себе заходи щодо втілення національних програм, Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Програми 

профілактики ВІЛ-інфекцій, заходів щодо зміцнення моральності та 

утвердження здорового способу життя.  

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. 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

протягом 2020-2021 н.р. здійснювалися за основними напрямками: 

- Ціннісне ставлення особистості до себе;   

- Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; 

- Ціннісне ставлення особистості до праці; 

- Ціннісне ставлення особистості до природи; 

- Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва; 

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

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. Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких 

завдань:  
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- виховання національно – патріотичних якостей завдяки 

продовженню патріотичної та волонтерської роботи; 

- турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя, 

створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного 

розвитку учнів; 

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна із складових 

підготовки учнів до дорослого життя; 

- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з 

педагогами, учнями, батьками.  

      Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2020-2021 

н.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. Учні 8-А класу брали участь у міському 

конкурсі – грі «Сокіл» («Джура»).  

В освітньому закладі створено штаб національно-патріотичного 

виховання, затверджено його склад та план роботи на 2020-2021 н.р. 

Протягом тижня з 05.05.2021 по 07.05.2021 року був проведений 

флешмоб до Дня пам’яті та примирення, в якому взяли участь 358 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..»; 
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     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  2020/2021 н.р. проведено: 

- 9 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: (8-А), (8-В). 

         Проведена робота з учнями 7-Б та 7-В класу щодо правил поведінки у 

школі, в позаурочний час.  

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

класу, 7-В класу, 8-В класу щодо їх поведінки, ставлення до навчання, 

правил поведінки на уроках.    

         Спільно з ШОП проведені лекції з учнями 7–9 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., Біленка Є.. 

З метою попередження та профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі протягом навчального року проводяться 

батьківські збори(за допомогою дистанційних технологій), 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. 

 У вересні 2020 року та у травні 2021 року в закладі освіти проведено 

«Тиждень безпеки» та «Тиждень дорожнього руху». Було проведено такі 

заходи: 

- Єдиний урок «Безпека руху–безпека життя», «Будь помітним на 

дорозі»; 

- Виставка малюнків «Мій безпечний маршрут»; 

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

інспекторами ДПС; 



26 

 

- 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 розвиткуу 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» 

Всього задіяні у гуртках 36 учнів школи, решта задіяні у гуртках при 

позашкільних закладах . 

У рамках міських довгострокових програм  

- Іванова Єлизавета, учениця 5–А класу, лауреат І ступеня Конкурсу 

«Мій рідний край, моя земля»; 

- Небибко Кіра, учениця 2-А класу, ІІІ місце у конкурсі «Годівничка»; 

- Команда 6 класів, 2 місце в районному етапі Всеукраїнського 

конкурсу екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»; 

- Горшков Сергій, учень 4-А класу, переможець Всеукраїнського 

конкурсу з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Ніколаєв Володимир, учень 1 класу, ІІІ місце, Всеукраїнського 

конкурсу з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Комишна Кароліна, учениця 2 класу, переможниця Всеукраїнського 

конкурсу з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Шумська Кристина, учениця 2 класу, переможниця Всеукраїнського 

конкурсу з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Єфіменко Маргарита, учениця 5 класу, переможниця Всеукраїнського 

конкурсу з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Булгак Владислава, учениця 3 класу, переможниця Всеукраїнського 

конкурсу з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Біла Софія, учениця 4 класу, переможниця Всеукраїнського конкурсу 

з новорічної флористики «Новорічна композиція»; 

- Учні 11 класу, переможці міського марафону відеопрезентацій «Поль. 

Live». 

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: 
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- Свято Останнього дзвоника (окремо в кожному класі); 

- Свято до 8 Березня; 

- Тиждень безпеки дорожнього руху; 

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

Шевченка; 

- Конкурс виразного читання віршів: 

-Козацькі розваги; 

- конкурс – виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів 

«Дарунки пані Осені», «Зимова казка»; 

- 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 2020-2021 н.р. у закладі освіти приділялась належна 

увага національному вихованню та розвитку туристсько-краєзнавчої 

роботи. 

      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, 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 2020-2021 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» (за допомогою дистанційних технологій). 

Належна увага у КЗО «СЗШ №118» ДМР приділяється профорієнтації. 

Профорієнтаційна робота ґрунтувалася на тісному зв'язку закладів з вищими 

навчальними та середніми спеціальними закладами. Здобувачі освіти мали 

можливість онлайн поспілкуватися з представниками ВНЗ, технікумів, 

училищ. Класними керівниками проведено години спілкування та 

анкетування з теми «Моя майбутня професія». Класними керівниками 

протягом 2020-2021 н.р. проводились виховні години профорієнтаційного 

спрямування. Допомогу у проведенні профорієнтаційної роботи надають 
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практичний психолог, який проводить анкетування учнів, індивідуальні 

бесіди, консультації щодо вибору майбутньої професії. 

Правове виховання учнів школи 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 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 школи на перервах, 

станом на 01.09.2020 року складений графік чергування по школі вчителів. 
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Особлива увага протягом 2020-2021 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», «Повну загальну середню 

освіту», Меморандуму, заклад освіти 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 2020-2021 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. 

Проаналізувавши роботу навчального закладу за 2020-2021 н.р., слід 

зазначити, що всі учні школи були задіяні в освітньому процесі, залучені до 

роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та позашкільної роботи. 

Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх 

громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним 

шляхом. 

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи, де  

учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично 

знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, 

різноманітнимиінформаційнимиматеріалами (районного відділу освіти, 

Міністерства освіти і науки України та ін.).  

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти” 

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює 

розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з 

учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з 

обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом закладу 

у 2020/2021 навчальному році були здійснені такі заходи: 

• поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих 

учнів школи; 

• проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів; 

• організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському та  

обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних 

предметів; 

• організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт 

учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; 

• забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи; 

Щодо участі учнів в конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України помітно, що робота проводилась не на  

достатньому рівні. Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що 

у 2020-2021 навчальному році була проведена недостатня робота з 
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виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Не всі 

шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів 

до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, 

інтелектуальних турнірах та конкурсах.  

Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні 

недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2021/2022 

навчальному році: 

- недостатньо ефективна та якісна підготовка учнів до районних олімпіад 

та турнірів; 

- недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення 

здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі 

Малої академії наук; 

Головним у освітньому процесі адміністрація школи та педколектив 

вбачають у формуванні у школярів уміння творчо використовувати 

отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, 

самовдосконаленні, самореалізації.Ми прийшли до висновку, що будь – яка 

дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері освітньої діяльності, якщо 

вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого 

- фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови 

для якісного й ефективного  навчання. Результатом якого мають бути 

сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні 

види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи 

соціальні  та індивідуальні потреби. А ця здатність ґрунтується на знаннях, 

досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. 

Як свідчить досвід, успішним є поєднання роботи з охорони життя та 

здоров’я з проведенням практичних занять  з цивільної оборони та 

надзвичайних ситуацій та відпрацьовування евакуацій учнів та 

педагогічного колективу школи. Так, на початку та в кінці навчального року 

було проведено навчальну евакуацію учнів школи, педагогічного колективу 

та технічного персоналу з будівлі школи.  

 Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке 

є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. 

Самоврядування  для учнів є справжньою школою демократії, школою 

громадянського становлення підростаючого покоління.  

 

Звичайно,  школа постійно потребує підтримки батьків. На жаль,  

деякі батьки залишаються  тільки спостерігачами, а то і взагалі 

перекладають свої обов’язки на школу. Причиною є не тільки матеріальне 

становище багатьох сімей, а й соціальні проблеми й не бажання допомагати 

своїм дітям. В школі постійно ведеться просвітницька робота з батьками. А 

саме:  

-  батьківські збори; конференції, консультації; 

- загальношкільні збори, 

- індивідуальна робота. 
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Класні керівники протягом  навчального року проводили батьківські збори, 

анкетування батьків та учнів, постійно підтримують зв’язок в створених 

класних групах Вайбер. 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої 

санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього 

процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних 

завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», 

«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних 

правил і норм улаштування, утримання освітніх закладів та організацій 

освітнього процесу й інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу школи з цих питань. Стан роботи з охорони праці, 

техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі 

знаходиться під щоденним контролем адміністрації. 

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем 

(пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском 

тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних 

місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. 

По всій школі розміщені плани евакуації уразі небезпеки чи аварії.  

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів 

про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони 

праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і 

учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. 

Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці. 

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце 

цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними 

змаганнями.У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів 

інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, 

майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки 

життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму 

неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в 

освітньому закладі проводиться належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим ще 

залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. 

У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, 

ведеться відповідна робота з учителями. 

Інформатизація овітнього процесу 

Відповідно до Закону України «Про Національну програму 

інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо 
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забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про 

першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних 

технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», 

Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними 

напрямками діяльності закладу освіти в 2020/2021   навчальному році щодо 

впровадження нових освітніх технологій були: 

• упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  

технологій в освітній процес; 

• формування інформаційної культури учнів та педагогічних 

працівників, забезпечення їх інформаційних потреб; 

• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу; 

• оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних 

інформаційних технології в управлінській діяльності; 

• використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного 

навчання. 

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до 

інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних 

складових: 

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними 

інформаційними і комунікаційними технологіями; 

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних 

ресурсів Internet; 

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних 

технологій в  навчальний процес; 

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти. 

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована 

Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх 

навчальних закладах.  

У закладі забезпечено якісне функціонування офіційного сайту школи 

та його систематичне інформаційне наповнення.  

 Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то 

комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби 

освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує  1  

комп’ютерний клас. Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній 

процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів 

протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних 

технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних 

технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, 

проведення навчальних занять з ІКТ.   
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  Моніторинг використання інформаційних технологій в 

освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти 

вчителів-предметників, анкетування.  

З 12.03.2020 навчальні заняття проводилися за технологіями 

дистанційного навчання.  

 

Діяльність шкільної бібліотеки 

Сучасна система освіти переживає етап реформування та повного 

перезавантаження. Нова українська школа (НУШ) – це ключова реформа 

Міністерства освіти і науки. Шкільні бібліотеки є обов’язковим 

структурним підрозділом НУШ та важливим складником сучасного 

освітнього середовища. Тому головною метою діяльності шкільних 

бібліотек є забезпечення якісного бібліотечно-інформаційного 

обслуговування всіх учасників освітнього процесу.   

             В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для 

шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу до 

інформації у центр дослідження, відкриття, творчості.             

Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових 

документах: «Положенням про бібліотеку  загальноосвітнього навчального 

закладу»,  затвердженим  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  

14.05. 1999 року  № 139;  „Про  мережу  освітянських  бібліотек”, затвердженим  

30.05.2003 р. № 334/31; Закон України «Про мови в Україні»; Наказу по КЗО «СЗШ 

№ 118» ДМР «Про організацію роботи шкільної бібліотеки у 2020-

2021навчальному році». 

            Діяльність шкільної бібліотеки у 2020-2021 навчальному році була 

спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, 

вміння користуватись бібліотекою. Виховання поваги до національної культури, 

формування національної свідомості, шанобливого ставлення до книги, а також на 

забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння 

підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної 

літератури та інформації про неї.  

Усю роботу шкільна бібліотека веде  згідно річного плану, який 

затверджується директором школи. Облік роботи з читачами фіксується у 

щоденнику роботи бібліотеки. 

 Шкільний бібліотекар Філатова О.М. працює над проблемою «Наочна 

популяризація книги і читання (книжкові виставки)»; плануючи свою діяльність, 

орієнтується на стратегію сучасного виховання, основні орієнтири учнів, 

підпорядковуючи свою роботу реальним запитам та потребам користувачів, 

ураховуючи вікові особливості школярів.  

             У березні та квітні спільно з педагогічним колективом бібліотекар брала 

участь у конкурсному відборі оригінал-макетів підручників для учнів 4-х та 8-х 

класів, і здійснено замовлення відібраних підручників на 2021-2022 н.р. 
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Шкільним  бібліотекарем  було  проведено  ряд  заходів. Одним із основних 

напрямків роботи шкільної бібліотеки є популяризація та реклама бібліотеки. З 

цією метою протягом навчального року було оформлено ряд книжково-

ілюстративних виставок та оновлюються постійно-діючі виставки. 

                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); 

       - «Степ та воля – козацька доля» 

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

       - «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); 

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

  2. Проведено заходи :   

        - місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта 

учнів» виховання у читачів відповідальності за стан навколишнього середовища: 

проведено бесіди «Що робити кожному для порятунку Землі» (5-А кл), «За 

сторінками Червоної книги» (1-б), екологічна година « Ми – друзі природи» (3-б 

кл), екологічна подорож « Казковий світ природи» (4-б) та інше. 

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

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

класів, бібліомандрівка  «Читання – це цікаво!»(1б,в, 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 б, 7 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 2020 – 2021 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), виховна година «Мандрівка 

до Країни радості і добра» (за творами В.Сухомлинського) (2-бкл).; конкурси 

виразного читання віршів «Первоцвіт української прози» (до дня народження 

Л.Українки учні 1-4-х кл); 

   - проведено вікторину про м. Дніпро 

 3. З метою прищеплення  учням  бібліотечно-бібліографічної  грамотності 

бібліотекарем і  учителями – предметниками проводяться бібліотечні 
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уроки.Проведена найкраща робота вчителями по збереженню підручників в 2-А, Б 

кл. (Фролова Н.П., Булах Д.О.), 3-Б кл.(Карандей Л.І.), 7-а кл. (Лисенко Ю.В.); 5-А 

кл. (Коваль І.В.), 11-а, б кл. (Гаврютіна М.С., Сіманович О.В.). 

 Одним з найважливіших напрямків роботи шкільної бібліотеки є робота по 

формуванню бібліотечного фонду і робота з підручниками.  

Протягом серпня 2020 року шкільною бібліотекою отримано нові підручники для 

учнів 3-х та 7-х класів.  

 

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ. 

 

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є 

певні проблеми, на рішення яких необхідно акцентувати увагу в новому 

навчальному році, а саме: 

 цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного 

вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення 

професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах 

соціокультурних умов і професійної діяльності; 

 запровадження курсів за вибором, спецкурсів для допрофільного й  

профільного навчання, індивідуальних, групових занять, курсів за вибором; 

 впровадження інформаційно-комунікативних технологій, 

комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу; 

 формування в учнів прагнення до навчання впродовж усього життя, 

пошуку найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; 

 вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання 

учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, участь у заходах 

обласного, районного рівнів; 

 робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої 

особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості, підвищення 

рівня якості уроку; 

 розробка предметних методичних матеріалів; 

 проведення шкільних олімпіад та ретельна індивідуальна підготовка 

учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, Малої академії наук; 

робота зі здібними та обдарованими учнями; 

 нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, 

контроль та корекція навчально-виховного процесу, впровадження в 

управління моніторингових досліджень, компетентнісного підходу; 

 науково-методичне та кадрове забезпечення допрофільного та 

профільного навчання у старшій школі, створення оптимальних умов для 

адаптації учнів до навчання; 

 покращення роботи шкільного самоврядування; 

 врахування вчителями-предметниками, класними керівниками 

принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних 

особливостей учнів; 
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 глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі II-III 

ступенів, адаптації учнів 5 класу до навчання; 

 зміцнення матеріально-технічної бази школи, ремонт будівлі школи, 

обладнання приміщень школи; 

 організація роботи щодо виконання рекомендацій та вказівок 

районних  педагогічних нарад; 

 робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень, 

наркоманії, тютюнокуріння; 

 дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, здійснення 

медичного обслуговування учнів у школі; 

 створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників 

школи; 

 підготовка закладу до роботи в осінньо-зимовий період; 

 підготовка учнів 11-го класу до участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні; 

 співпраця з батьками, громадськістю; 

 виконання рекомендацій, наданих під час державної атестації школи, 

організація роботи закладу у міжатестаційний  період 

 дистанційне навчання учнів в зв’язку з пандемією корона вірусу. 

 

Аналіз матеріально-технічної бази 

та фінансово-господарської діяльності школи 

Завдяки децентралізації, фінансуванню з місцевого бюджету, плідній роботі 

адміністрації, батьківського комітету, роботі з депутатами, управлінню 

освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в 

освітньому закладі проводилися ремонтні роботи, покращено матеріально-

технічну базу, а саме:  

1) Зроблено поточний ремонт даху; 

2) За рахунок державних коштів та коштів місцевого  бюджету у закладі: 

- Придбано учнівські парти та стільці для учнів 1-х класів, дидактичний 

та роздатковий матеріал для  НУШ; 3 ноутбуки; 

- Організовано питний режим у закладі; 

- зроблено повірку вогнегасників; 

- отримано дезінфікуючі засоби; офісний папір, крейду, класні 

журнали, рідке мило, спортивний інвентар, господарчі товари для 

прибирання приміщень, газонокосарка, фарба, паперові рушники; 

- Протягом всього часу виконувались аварійно-ремонтні роботи на 

трубопроводах закладу, частково замінено труби, виконано 

зварювальні роботи, проводились ремонтні роботи на 

електромережах; 

- Замінено електролічильник в електрощитовій; 

- Встановлено зовнішнє освітлення на будівлі закладу; 

- Розпочато капітальний ремонт туалетів (1-3 поверхи); 
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- Проведено заміну водонагрівача (їдальня), встановлено водонагрівач 

в медичному кабінеті; 

3) Зроблено косметичний ремонт в їдальні; 

4) Створено 1 додатковий кабінет англійської мови на 2 поверсі 

 ( за благодійні внески батьків); 

5) Придбано та встановлено водонагрівач (2 поверх) (благодійні внески 

батьків); 

6) Придбано МФУ (благодійні внески); 

7) Проведено омолодження дерев, прибрано сухі дерева; 

8) Оновлено та відремонтовано оргтехніку. 

9) Проведено поточні ремонтні роботи в кабінетах; 

10) Результатом роботи з депутатами є: 

- встановлення на території закладу електроопор та відновлено 

вуличне освітлення; 

- Придбано фарбу для оформлення осередку відпочинку для НУШ 

(завдяки активним батькам); 

- придбано принтер (кабінет 9); 

 

11) Завдяки спонсорській допомозі функціонує малий спортивний 

зал; замінено два вікна в малій спортивній залі. 

Умови досягнення головних завдань школи 

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є 

комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, 

науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а 

саме:  

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, 

принципи, зміст);  

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної 

роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних 

технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку 

інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;  

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, 

розробка різних варіантів навчальних планів та програм;  

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, 

творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;  

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, 

атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і 

способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та 

інформаційного забезпечення;  

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на 

особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери 

творчості та комфорту;  
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- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і 

програмами, автоматизація процесу управління школою;  

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою 

оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного 

забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання 

найкращих учителів та обдарованих дітей.  

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:  

В управлінні: 

- оптиміізація методичної роботи школи;  

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними 

працівниками результативної самоосвітньої діяльності;   

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм 

роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності 

вчителів;  

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності 

педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих 

на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих 

здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до 

навчально-виховного процесу;  

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів 

та учнів.  

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного 

зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку 

педагогічної діяльності.  

У навчанні:  

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у 

зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової 

загальної середньої освіти;  

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного 

процесу шляхом активного використання певних технологій;  

- управління результатами та якістю навчання;  

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;  

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до 

свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення 

диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної 

підготовки.  

У вихованні:  

- виховання потреби здорового способу життя;  

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;  

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;  

- управління процесом соціалізації учнів;  

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у 

позаурочний час;  
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- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання 

обдарованої молоді;  

- розвиток елементів державно-громадського управління;  

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію 

патріотичної складової;  

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, 

негативних проявів у молодіжному середовищі;  

- активізація правового виховання;  

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу. 

Психолого-педагогічні задачі: 

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх 

учасників навчально-виховного процесу;  

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної 

мотивації співробітників закладу;   

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;  

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої 

обдарованості.  

Адміністрація закладу працює над створенням умов для використання 

інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в 

управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному 

році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та 

ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному 

процесі.  

Я  беру  на  себе  сміливість   стверджувати, що  у  школі  створені  

умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  

навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом 

знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів. 

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, 

за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за 

розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, 

технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в освітньому закладі 

та на території школи. 

 


