
Аналіз  роботи  навчального закладу 

за  2017/2018 навчальний рік 

        Діяльність закладу 2017-2018 навчальному році була спрямована на 

впровадження нових освітніх стандартів, оновлених навчальних програм в 

рамках реалізації Концепції нової української школи і базувалась на 

результатах роботи школи за 2016-2017 навчальний рік та велась за такими 

напрямками: удосконалення системи управління школою, системи методичної 

роботи; робота над проблемною темою: «Cоціалізація особистості на засадах 

створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентісного 

підходу»; створення належного освітнього середовища для учнів 1-11класів 

шляхом удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; підвищення ефективності 

роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів; 

підвищення рівня участі учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях; розширення 

мережі гуртків, організація співпраці з позашкільними навчальними закладами 

та батьками. 

Адміністрація закладу здійснювала управлінську діяльність щодо 

забезпечення права громадян на отримання повної загальної середньої освіти у 

відповідності до чинного законодавства. Планування роботи закладу 

здійснюється відповідно до річного і робочого навчальних планів,  де 

передбачені всі основні напрямки та найголовніші питання роботи щодо 

створення в закладі оптимальних умов для забезпечення гарантованого права 

громадян на отримання повної загальної середньої освіти.  

       Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних     

   прийомів, методів, технологій навчальної та виховної діяльності на всіх  

   ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню компетентностей   

   учнів. 

       Розв'язання проблем та завдань школи, затверджених педагогічним 

колективом на 2017-2018 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів 

в освітній діяльності закладу.    

 Педагогічним колективом навчального закладу проведено певну роботу 

щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2017/2018 

навчального року у школі було відкрито 21 клас, із них спеціальний – 1 клас, 1-

4-х - 8 класів, 5-9-х – 10 класів, 10-х – 1 клас,  11-х класів – 1 клас. Мова 

навчання – українська. Станом на 05.09.2017 року кількість учнів становила  

557 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 27,8 осіб.  

          Протягом року навчальний заклад був 100% забезпечений педагогічними 

кадрами.  

     За штатним розкладом чисельність штатних одиниць становить: 

- педпрацівників – 39 осіб + 2 сумісника. 

-  обслуговуючий персонал – 24 особи; 

      

 

Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії:  
2017/2018 навчальний рік кількість % 

педагогічне звання  “вчитель-методист” 6 15 % 



педагогічне звання  “старший учитель” 14 36  % 

спеціалісти вищої категорії 19 49 % 

спеціалісти І категорії 3 8 % 

спеціалісти ІІ категорії 6 15% 

спеціалісти 11 28 % 

 Всього: 39 вчителів 

  

    7 вчителів школи нагороджені знаком “Відмінник освіти України”. 

   

     Освітній процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України,  Департаменту  освіти і науки України,  

відділу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації,  на основі навчального плану школи, річного плану школи та 

навчальних програм з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось державною мовою. 

Робочий навчальний план школи І-ІІІ ступенів №259 розроблений на 

виконання Закону України «Про загальну середню освіту», з метою 

впровадження  для  1-4 класів Державного   стандарту   початкової   загальної   

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 

№ 462 «Про затвердження Державного   стандарту   початкової   загальної   

освіти «, для  5-9 класів – Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової 

та повної загальної середньої освіти» ( 10 – 11  класи). 

Робочий навчальний план складений за Типовими навчальними планами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану школи. 

Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному 

рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державних 

стандартів. 

         В навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році було  організовано 

роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання.       

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних 

кадрів, матеріально-технічну базу навчального закладу, методичне та 

інформаційне забезпечення у школі було відкрито допрофільні класи в школі ІІ 

ступеню та профільні класи в школі ІІІ ступеня, а саме:  

- 11 клас – технологічний напрям,  профіль – інформаційно – технологічний. 

- 10 клас - філологічний напрям, профіль - українська філологія; 

- 8-Б, 9-А клас– допрофільна підготовка з української мови, поглиблене вивчення 

української мови. 

         Таким чином допрофільною підготовкою було охоплено 51 учень 8-х, 9-х 

класів - 9%  від загальної кількості учнів школи,  та профільною підготовкою – 

53 учні 10-х класу-10%. 



       Адміністрацією щколи проведено ряд організаційно-методичних та 

управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме: 

 діагностика створення профільних класів відповідно до циклів; 

 проведено психолого-педагогічне спостереження за схильностями учнів до того 

чи іншого напрямку; 

 проведено діагностику профільних інтересів учнів 9-х класів; 

 вивчено та проаналізовано освітні запити батьків за допомогою анкет; 

 проаналізовано кадровий склад навчального закладу.   

      На підставі проведених заходів складено перспективний план переходу 

старшої школи на профільне навчання з урахуванням освітніх потреб, нахилів 

та здібностей учнів, створено умови для навчання старшокласників відповідно 

до їхнього професійного самовизначення. 

 

   Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні  та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години 

на поглиблене вивчення предметів, на предмети та курси за вибором, 

спецкурси, факультативи. 

Предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану 

викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і 

науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 

2017/2018 навчальному році. 

Відповідно до річного плану роботи школи в травні 2018 року 

адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних 

планів і програм з навчальних дисциплін.  

      Аналіз виконання навчальних планів і програм було здійснено за 

алгоритмом, який виявив послідовність проходження навчального матеріалу 

інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану; дотримання 

кількості годин, визначених програмами на кожний предмет (відповідність 

вивчення навчального матеріалу календарному плануванню); відповідність 

кількості годин, які повинні бути вичитані до кінця навчального року, кількості 

фактично проведених уроків, виконання обов’язкового мінімуму практичних, 

лабораторних і контрольних робіт; організація повторення навчального 

матеріалу, виконання програм варіативної складової робочих навчальних 

планів. 

Результати перевірки показали,  

- що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах   часу, відведеного 

робочим навчальним планом на навчальний рік на вивчення предметів 

(кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) в 

основному співпадає, відхилень від навчальних програм не виявлено. Через 

хворобу вчителів, курсове підвищення кваліфікації розбіжність у кількості 

навчальних годин немає: ці уроки були замінені іншими вчителями, по 

можливості, відповідної кваліфікації. До календарно-тематичних планів 

учителями-предметниками були внесені зміни, пов’язані з припиненням 

навчання у святкові дні та припиненням освітнього процесу під час карантину 

(12.02.2018 – 21.02.2018 року). В календарних планах вчителів-предметників 

здійснено об’єднання тем,  визначені теми для самостійного опрацювання, 



повторення вивченого. На кінець ІІ семестру відпрацьовані пропущені уроки 

шляхом ущільнення викладання навчального матеріалу за рахунок об’єднання 

навчальних тем. 

- обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що 

визначена чинними навчальними програмами, дотримана. 

- кількість обов’язкових лабораторних, практичних робіт, передбачених      

чинними програмами з навчальних предметів, дотримана; 

- інваріантна складова робочого навчального плану навчального закладу на 

2017-2018  навчальний рік  в 1-11-х класах виконана. 

      Варіативна та інваріантна складова робочого навчального плану у 

спеціальному класі реалізована відповідно до типового навчального плану 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують 

корекції фізичного та розумового розвитку (початкова школа), затверджені 

наказом МОН України від 28.01.2014 року №80 (додаток 10). Освітні галузі 

«Мова і література», «Математика», «Природознавство», «Здоров’я і фізична 

культура», «Технології», «Мистецтво» були реалізовані через навчальні 

предмети відповідно «Українська мова (мова і читання)», «Англійська мова», 

«Математика», «Природознавство», «Основи здоров’я», «Фізична культура», 

«Трудове навчання», «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво». 

Інваріантна складова  включала години корекційно - розвиткових занять, які 

були спрямовані на вирішення специфічних завдань, зумовлених 

особливостями психофізичного розвитку учнів. Зміст корекційно – розвиткових 

занять реалізовано через навчальні предмети та курси: «Корекція розвитку», 

«Розвиток мовлення», «Ритміка». 

       Протягом 2017/2018 навчального року була активізована робота з 

організації факультативів, курсів за вибором: 

 З метою засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння 

знаннями про особливості всіх функціональних стилів мови, формування вмінь 

і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, 

формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з 

дотриманням етикетних норм спілкування в 10,11 класах відкрито факультатив 

“Стилістика української мови ”, в 8-Б, 9-А класі – «Практикум з правопису 

української мови». 

 Протягом навчального року активізована робота з організації  «курсу за 

вибором»: 

-  «Мій Київ» в 5 класах; 

Активізована робота з активізації індивідуальних занять, групових занять: 

- з математики в 2-х,3-х, 4-х класах; 

- з інформатики в 5-х, 7-х, 8-А,10 класів; 

- математики в 6-х класах, 8-А, 10 класасх;  

- з англійської мови в 8-х, 10-х  класах; 

- з географії в 6-х,10, 11 класах; 

- з української літератури в 9-Б,7-х класах; 

- фізики в 10 класі; 

- біології в 11 класі; 

- з англійської мови в 7-х класах, 10 класі; 



- з історії України в 7-х класах. 

 

     Виконання навчальних планів та програм за 2017/2018 навчальний рік 

проаналізовано та узагальнено в наказі по навчальному закладу від 16.05.2018 

№ 91 «Про виконання навчальних планів і програм в 1-11 класах за 2017-2018 

н.р». 

     Протягом навчального року адміністрацією школи відповідно до 

перспективного плану роботи закладу та Управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації здійснювався тематичний, 

фронтальний контроль за станом викладання навчальних предметів та рівнем 

навчальних досягнень учнів. Результати перевірок узагальнено  в довідках та 

наказах по закладу освіти: 

- Наказ №186 від 25.10.2017 року «про результати моніторингового 

дослідження якості знань учнів 5-х-11-х класів з зарубіжної літератури»; 

- Наказ №190 від 31.10.2017 року «Про результати фронтального контролю 

за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів 5-11 класів з 

зарубіжної літератури»; 

- Наказ №199 від 29.11.2017 року «Про стан викладання, рівень знань, 

умінь і навичок із трудового навчання в 1-9 класах»; 

- Наказ №205 від 18.12.2017 року «Про результати моніторингового 

дослідження мовних знань і вмінь учнів 2-4 класів з української мови»; 

- Наказ №20 від 06.02.2018 року «Про результати моніторингового 

дослідження якості знань учнів 11 класу з української мови»; 

- Наказ №31 від 28.02.2018 року  «Про результати моніторингового 

дослідження якості знань учнів 9-х класів з німецької мови»; 

- Наказ №35 від 03.03.2018 року «Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів із художньої культури та мистецтва»; 

- Наказ №42 від 15.03.2018 року «Про результати моніторингового 

дослідження якості знань учнів 11 класу з історії України»; 

- Наказ №58 від 05.04.2018 року «Про результати моніторингового 

дослідження якості знань учнів 10 класу із зарубіжної літератури»; 

- Наказ №63 від 17.04.2018 року «Про результати моніторингового 

дослідження якості знань учнів 10 класу з історії України»; 

- Наказ №70 від 19.04.2018 року «Про результати моніторингового 

дослідження рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів з основ 

правознавства»; 

- Наказ №79 від 27.04.2018 року «Про підсумки перевірки стану 

сформованості усних обчислювальних навичок в учнів 2-4 класів» 

        

       У 2017/2018 навчальному році освітній процес було спрямовано на 

інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як 

особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати 

знання в нестандартних ситуаціях. 

     За підсумками 2017/2018 навчального року із 548 учнів 1-11 класів: 

- 55 учнів 1-х класів, спеціального 1 класу – вербально оцінені; 

- 493 учнів 2-11-х класів – атестовані; 

- 525 учнів - переведено до наступного класу; 



- 60 учнів – нагороджено Похвальними листами “За високі досягнення у 

навчанні”(2016-2017 н.р. – 48 учнів); 

- 49 учнів – нагороджено  Грамотами, Дипломами Управління освіти 

Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації «За перемоги 

в районних конкурсах,  олімпіадах, МАН»; 

-  49 учнів закінчили 9 клас, з них 45 отримали свідоцтво про базову 

середню освіту звичайного зразка, 6 учнів отримали свідоцтво з 

відзнакою; 

- 23 учні закінчили 11 клас, отримали атестати про повну середню освіту, 1 

учениця - Енес Ольга нагороджена Cрібною медаллю. 

 

Навчальні досягнення учнів 2-11 класів  

за підсумками 2017 -2018 навчального року 

Аналіз таблиці показує, що  

- 58%  учень навчається на високому та достатньому рівнях 

навчальних досягнень; 

- 41% учнів навчається на середньому рівні; 

- 1% учнів навчається на початковому рівні; 

     

У  9-А, 7-Б, 6-Б класах переважна більшість учнів навчається на середньому 

рівні. 

 

Класи Учнів З них мають рівень навчальних досягнень 

Високий Достатній Середній Низький Не 

атес

тов. 

 %  %  %  %  

1-А 31 - - - - - - - - - 

1-Б 20 - - - - - - -  - 

1-В 4          

2-А 31 10 32 16 52 5 16 - - - 

2-Б 31 6 19 16 52 9 29 - - - 

3-А 29 10 35 15 51 4 14 - - - 

3-Б 33 5 15 17 52 11 33 - - - 

4-А 31 7 27 16 62 3 11 - - - 

4-Б 26 9 35 11 42 6 23 - - - 

5-А 30 3 10 16 52 12 38 - - - 

5-Б 28 1 4 16 57 11 39 - - - 

6-А 29 1 3 13 45 15 52 - - - 

6-Б 23 2 7 10 34 17 59 - - - 

7-А 26 - - 13 50 13 50 - - - 

7-Б 23 - - 7 30 16 70 - - - 

8-А 22 - - 11 50 11 50 - - - 

8-Б 26 - - 10 38 16 62 - - - 

9-А 25 1 4 6 24 18 72 - - - 

9-Б 24 5 21 5 21 12 50 2 8 - 

10 30 6 20 9 30 15 50 - - - 

11 23 1 4 11 48 11 48 - - - 

Всього: 

2017-2018 н.р.: 

547/ 

492 

67 14% 218 44% 205 41% 2 1%  

Всього: 

2016-2017 н.р.: 

536/ 

472 

55 12% 214 45% 203 43% - - - 

           



Аналіз успішності по навчальним предметам показує: 

Предмет викладання Вчитель Рівень навчальних досягнень в % %  

якості Високий Достатній Середній Початковий  

Трудове навчання, 

технології 

Грищенко О.О. 41 38 21 - 79 

Трудове навчання Шевченко М.Г. 66 27 7 - 93 

Фізична культура Пархоменко Г.О. 43 36 13 - 79 

Англійська мова Філончик І.В. 33 38 28 1 71 

Англійська мова Зайцева О.Б. 22 38 40 - 60 

Англійська мова Бартош О.В. 42 42 16 - 84 

Англійська мова Щувайло М.В. 38 47 15 - 85 

Англійська мова Бордусенко Т.Г. 27 51 22 - 78 

Англійська мова  Биховець Ю.Ю. 34 50 16 - 84 

Німецька мова  Биховець Ю.Ю. 12 45 43 - 57 

Іспанська мова Зайцева О.Б. 53 44 3 - 97 

Українська мова Грищенко О.О. 20 57 22 - 77 

Українська мова Сидоренко Л.О. 32 44 24 - 76 

Українська мова Цурка М.О. 15 60 25 - 75 

Українська мова Хоменко В.Ф. 19 65 16 - 84 

Українська 

література 

Грищенко О.О. 20 45 35 - 65 

Українська 

література 

Сидоренко Л.О. 38 43 19 - 81 

Українська 

література 

Цурка М.О. 23 55 22 - 78 

Українська 

література  

Хоменко В.Ф. 52 45 3 - 97 

Зарубіжна література Цурка М.О. 30 52 18 - 82 

Зарубіжна література  Хоменко В.Ф. 44 35 20 1 79 

Інформатика  Філончик А.В. 77 21 2 - 98 

Інформатика Яким Т.В. 80 19 1 - 99 

Алгебра, математика, 

геометрія 

Філончик А.В. 13 45 42 - 58 

Алгебра, геометрія  

математика  

Треніна Л.С. 19 44 37 - 63 

 Економіка Треніна Л.С. 43 39 18 - 82 

Технології  Треніна Л.С. 22 61 17 - 83 

Креслення  Треніна Л.С. 52 39 8 - 91 

Образотворче 

мистецтво 

Пестушко О.М. 64 29 7 - 93 

Основи здоров’я  Пестушко О.М. 57 33 10 - 90 

Географія, 

природознавство  

Пестушко О.М. 35 58 7 - 93 

Музичне мистецтво Мала Г.І. 73 26 1 - 99 

Всесвітня історія Коренюк А.В. 6 65 29 - 71 

Історія України Коренюк А.В. 6 65 29 - 71 

Людина і світ Коренюк А.В. 61 30 9 - 91 

Правознавство Коренюк А.В. 38 47 15 - 85 

Історія України 

Всесвітня історія 

Мала Г.І. 36 27 37 - 63 



 

Аналіз таблиці показує, що: 

- найменша кількість учнів з високим рівнем навчальних досягнень з 

предмету історія України, всесвітня історія -6%, (Коренюк А.В. 

«німецька мова »- 12% (Биховець Ю.Ю.), «хімія» -12% (Мельник 

Ю.І.) , з «математики» - 13% (Філончик А.В.) . 

Аналіз успішності по навчальним предметам учителів початкових класів 

показує: 

          Аналіз таблиці свідчить про те, що всі вчителі початкової школи мають 

високий рівень якості навчання. 

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення 

проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній 

моніторинговий супровід освітнього процесу, відсутня система роботи зі 

слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, 

недостатній зв'язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про 

рівень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на 

рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і 

практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як 

комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та 

творчої діяльності. 

Історія України  Енес Т.А. 49 41 10 - 90 

Всесвітня історія Енес Т.А. 53 35 12 - 88 

Мистецтво  Енес Т.А. 74 23 3 - 97 

Хімія Мельник Ю.І. 12 41 47 - 53 

Захист Вітчизни  Лисюк Л.П. 92 8 - - 100 

Захист Вітчизни Скляренко В.П. 89 11 - - 92 

Фізика Шевченко М.Г. 23 51 26 - 74 

Астрономія  Шевченко М.Г. 91 9 - - 100 

Біологія Лисюк Л.П. 26 48 26 - 74 

Екологія  Лисюк Л.П. 78 22 - - 100 

Географія, 

природознавство 

Неговєлова С.С. 14 51 35 - 65 

Курс Мій Київ» Неговєлова С.С. 48 48 4 - 96 

Вчитель  Клас  Рівень навчальних досягнень в % %  

якості Високий Достатній Середній Початковий  

Калінська О.В.  2-А 55 42 3 - 92 

Щувайло М.В. 2-Б 26 52 22 - 78 

Четирко В.В. 3-А 53 40 7 - 93 

Грищенко О.О.      3-Б 34 60 6 - 94 

Рябченко З.Г. 4-А 48 49 3 - 97 

Бартош О.В.    4-Б 43 47 10 - 90 



Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 

30.12.2014 №1547, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 

№ 157/26602), листа МОН України від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване 

завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної 

середньої освіти» у 4-х, 9-х була проведена державна підсумкова атестація 

згідно затвердженого розкладу. 

Завдання  контрольних робіт з української мови та математики в початковій 

школі, диктанти в 9-х класах, тестові завдання для основної  школи були 

визначені вчителями навчального закладу відповідно до навчальних програм і 

охоплювали матеріал відповідно початкової та основної школи, затверджені 

директором школи, погоджені педагогічною радою (протокол № 6 від 

10.05.2018 року). Порядок проведення державної підсумкової атестації 

відповідав нормативним вимогам. 
Результати наступні: 

     Результати з української мови (15.05.2108): 

 

Клас 

Кількість 

учнів, 

що 

виконували 

роботу 

Рівень навчальних досягнень учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Кількіс

ть 

% Кіль

кіс

ть 

% Кількі

с 

ть 

% Кількі

с 

ть 

% 

4-А 26 18 70% 8 30% - - - - 

4-Б 26 14 54% 10 38% 2 8% - - 

Разом: 52 32 62% 18 35% 2 3% - - 

 

Під час перевірки контрольних робіт були з’ясовані типові помилки:  

- відповіді на запитання за змістом прочитаного неправильні; 

- зв’язна розповідь не відповідає темі; 

- написання прислівників; 

- подвоєння букв; 

- орфографічні та пунктуаційні помилки. 

 
Результати з математики (17.05.2018): 

 

Клас 

Кількість 

учнів, 

що 

виконували 

роботу 

Рівень навчальних досягнень учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Кількіс

ть 

% Кіль

кіс

ть 

% Кількі

с 

ть 

% Кількі

с 

ть 

% 

4-А 26 17 65% 8 30% 1 5% - - 

4-Б 26 15 58% 10 38% 1 4% - - 

Разом: 52 32 62% 18 35% 2 3% - - 

 

Типові помилки: 

- порівняння іменованих чисел; 



- множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові та 

двоцифрові 

- знаходження площі; 

- допущені помилки при обчисленні  прикладів, розв’язанні задач; 

- креслення геометричних фігур; 
 

      Під час аналізу результатів підсумкових контрольних робіт були визначені 

шляхи вирішення проблеми щодо ліквідації типових помилок, допущених в 

підсумкових контрольних роботах  з української мови та математики, а саме: 

 ретельніше повторювати пройдений навчвальний матеріал у другому семестрі; 

 систематично проводити роботу над помилками після написання контрольних 

та домашніх робіт; 

 активізувати пошуки і впровадження нових сучасних методів та педагогічних 

технологій  у навчанні учнів початкової школи з основних предметів; 

 постійно використовувати особистісно-орієнтований та диференційований 

підхід у навчанні учнів початкових класів на кожному уроці. 

 

З 06.06.2018 по 15.06.2018 року згідно затвердженого розкладу в навчальному 

закладі була проведена державна підсумкова атестація учнів 9-х класів. 

     Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти 

учнів 9-х класів проводилась з трьох предметів: з української мови (диктант), 

математики (інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії), української 

літератури (письмово). 
Результати наступні: 9 клас 

№ 
Навчальний предмет 
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Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні 

показники) 
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1 математика 48 1 10 21% 13 27% 25 52% - - 

2 
українська мова 

(диктант)  
48 1 16 33% 19 40% 13 27% - - 

3 українська література 48 1 13 27% 20 42% 15 31% - - 

   Для учнів 11-х класів у пунктах проведення ЗНО у формі ЗНО було проведено 

ДПА з української мови, з математики або історії України та предмету за 

вибором учня. 

Згідно відомості про результати ЗНО з української мови, математики, історії 

України та предмету за вибором учня за освітній рівень повної загальної 

середньої освіти наданої Українським центром якості освіти результати 

наступні: 
 

Предмет  

Кількість 

учнів, Рівень навчальних досягнень учнів 



що 

виконували 

роботу 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Кільк

ість 

% Кількі

сть 

% Кількі

сть 

% Кількі 

сть 

% 

    Українська 

  мова 
23 

- - 10 43% 10 43% 3 13% 

Математика  8 1 13% 1 13% 6 75% - - 

 Історія 

  України 
15 

- - 3 20% 12 80% - - 

Предмет за 

вибором:  

англійська 

мова 

5 

1 20% 3 60% - - 1 20% 

Біологія  6 - - 3 50% 3 50% - - 

Географія  12 -  3 25% 9 75% - - 

 Разом: 69 2 3% 23 33% 40 58% 4 6% 

 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки, що ДПА в 4-х,9-х 

класах 

 була спрямована на успішне завершення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х  класів; 

 в закладі було проведено належну роботу з підготовки до державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів; 

 вчителі-предметники забезпечили виконання державних програм з навчальних 

предметів; 

 протягом ІІ семестру велося систематичне повторення навчального матеріалу з 

навчальних предметів; 

         Але рівень знань та якість освіти учнів 11-х класів за результатами ЗНО 

потребує поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих 

предметів навчального плану та проведення додаткових тематичних заходів щодо 

підготовки до складання випускниками 11-класів  ЗНО. 

 

     З метою виявлення здібних учнів, їх підтримки та залучення до наукової 

роботи, педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання 

творчого самовдосконалення учнів та  самореалізації у сучасному суспільстві 

творчою групою педагогів школи розроблений план заходів на 2017-2018 

навчальний рік щодо роботи з обдарованими учнями.  

      Діяльність педагогічного колективу з цього напряму відзначається 

системністю, відповідає структурі закладу, особливостям і потребам учнів. Над 

виявленням обдарованостей активно працюють класні керівники, вчителі-

предметники. У тісному контакті з класними керівниками працюють вчителі – 

наставники, які залучають здібних дітей до систематичної роботи, 

використовуючи різноманітні форми: заняття факультативів, гуртків, шкільні 

наукові товариства, індивідуальні, групові заняття щодо цілеспрямованої 

підготовки до олімпіад, творчих інтелектуальних конкурсів і змагань, конкурсу-

захисту Малої академії наук, проводять шкільні інтелектуальні турніри, 

забезпечують участь у районних та міських заходах. 

         З метою  розвитку творчих здібностей і талантів та залучення учнів  до 



науково-дослідницької роботи в школі створено секції Малої академії наук. В 

цьому навчальному році 7 учнів школи стали призерами районного етапу 

Вcеукраїнського конкурсу МАН.  

       Згідно наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації №08 від 05.01.2018 року «Про підсумки проведення   І 

(районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Київського територіального відділення МАН у 2017-2018 

н. р.» призові місця посіли учні: 

№ 

п/п 

ПІБ учня Клас  Секція Педагогічний 

керівник 

1. Терещенко Сергій 

Русланович 

10 І Екологія 

тваринного світу 

Лисюк Л.П. 

2.  Павленко Олександра 

Сергіївна  

9-Б ІІ Історія України Мала Г.І. 

3.  Гаврилюк Єлизавета 

Ігорівна  

10 ІІ Історія України Енес Т.А. 

4. Кучеренко Олександр 

Ігорович  

10 ІІІ Історія України Енес Т.А. 

5.  Енес Ольга Іванівна  11 ІІ  Математика  Філончик А.В. 

6. Тофанова Катерина 

Сергіївна  

10 ІІІ Прикладна 

математика  

Треніна Л.С. 

7. Журавльова Аліна 

Денисівна 

10 ІІІ Математичне 

моделювання  

Треніна Л.С. 

      

     Цілеспрямована робота з обдарованою молоддю створює передумови для 

успішної участі школярів  в олімпіадах, турнірах, конкурсах. 
     Згідно наказів Управління освіти №482 від 27.11.2017 року «Про підсумки 

проведення районної олімпіади з математики серед учнів 4-х класів у 2017 -2018 

році», № 487 від 01.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ (районного) 

Етапу Всеукраїнської олімпіади з історії у 2017-2018 навчальному році», №512 від 

11.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської 

олімпіади із зарубіжної літератури у 2017-2018 навчальному році», №489  від 

01.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ районного етапу Всеукраїнської 

олімпіади з образотворчого мистецтва у 2017-2018 році», №586 від 22.12.2017 року 

«Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови серед учнів 8-11 класів у 2017-2018 навчальному році», №504 від 

11.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської 

олімпіади з біології у 2017-2018 навчальному році», №481 від 27.11.2017 року 

«Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури серед учнів 7-11 класів у 2017-2018 навчальному 

році», №518 від 13.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнської олімпіади з фізики у 2017-2018 навчальному році»  призові місця 

посіли учні:  

№ 

п/п 

ПІБ учня Клас Місце  Предмет  Вчитель  

1. Тихонов Андрій  4-А ІІ Математика  Рябченко З.Г. 



2. Ковальчук Наталія  9-Б ІІІ Історія  Мала Г.І. 

3. Павленко Олександра  9-Б ІІІ Історія  Мала Г.І. 

4. Лавріненко Анна 10 ІІІ Історія Енес Т.А. 

5. Кучеренко Олександр  10 ІІІ Історія Енес Т.А. 

6. Сухолітко Софія  8-А ІІІ Зарубіжна 

література  

Хоменко В.Ф. 

7. Павленко Олександра 9-Б ІІІ Зарубіжна 

література 

Хоменко В.Ф. 

8. Ковальчук Наталія  9-Б ІІІ Зарубіжна 

література 

Хоменко В.Ф. 

9. Шатович Яна 6-А ІІІ Образотворче 

мистецтво 

Пестушко 

О.М. 

10. Тофанова Катерина  10 ІІІ Англійська мова Філончик І.В. 

11. Фердей Едуард  11 ІІ Англійська мова Зайцева О.Б. 

12. Дєткова Марія 8-А ІІІ Біологія  Лисюк Л.П. 

13. Матюшенко Наталія  9-А ІІІ Біологія  Лисюк Л.П. 

14. Сударев Артем  10 ІІІ Біологія Лисюк Л.П. 

15. Накарловіч Ростислав  10 ІІІ Біологія Лисюк Л.П. 

  16. Чичирко Ніна  7-А ІІ Українська мова 

та література  

Цурка М.О. 

17. Іванова Ольга  7-А ІІ Українська мова 

та література 

Цурка М.О. 

18. Гаврилюк Єлизавета  10 ІІІ Українська мова 

та література 

Сидоренко 

Л.О. 

19. Накарловіч Ростислав 10 ІІІ Фізика Шевченко 

М.Г. 
        

        Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації  №506 від  11.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ 

(районного) етапу XVІІІ  Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика 

у 2017-2018 році»,  призові місця посіли учні: 
 

1.  Чичирко Ніна 7-А ІІ Українська мова Цурка М.О. 

2. Іванова Ольга  7-А ІІІ Українська мова Цурка М.О. 

3. Накарлович Ростислав 10 ІІ Українська мова Сидоренко 

Л.О. 

       

       Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації  №52 від 02.02.2018 року «Про підсумки ІІ (районного) 

етапуXVІ І Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»,  призові місця посіли 

учні: 

1. Костиріна Марія  8-Б ІІІ Історія України Енес Т.А. 

2. Денисова Катерина  8-Б ІІІ Історія України Енес Т.А. 

3. Енес Євгенія  9-Б ІІІ Історія України Мала Г.І. 

4. Гарбар Валерія 9-Б ІІІ Історія України Мала Г.І. 

5. Дегтярьова Марія  9-Б ІІІ Історія України Мала Г.І. 



6. Дегтярьова Катерина  9-Б ІІІ Історія України Мала Г.І. 

        

      Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації  №174 від 29.03.2018 року «Про підсумки проведення 

Міського учнівського конкурсу з українознавства»,  призові місця посіли учні: 

1. Гаврилюк Єлизавета  10 ІІ Українознавство Сидоренко 

Л.О. 

2. Накарловіч Ростислав  10 ІІІ Українознавство Сидоренко 

Л.О. 

        

      Відповідно до наказу  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації №453 від 09.11.2017 року «Про підсумки проведення ІІ 

(районного) етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка» , призові місця посіли: 

1. Накарлович Ростислав  10 ІІІ Українська мова 

та література  

Сидоренко 

Л.О. 

2. Гаврилюк Єлизавета  8-Б ІІІ Українська мова 

та література 

Сидоренко 

Л.О. 

3. Чичирко Ніна  7-А ІІІ Українська мова 

та література 

Цурка М.О. 

 

Згідно наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації №598 від 27.12.2017 року «Про підсумки проведення ІІ етапу 

районного конкурсу «Мій родовід», призові місця посіли:  

№ 

п/п 

ПІБ учня Клас Місце  Номінація  Вчитель  

1. Казанюк Марія   І Родинне дерево 

моєї сім’ї  

Енес Т.А. 

2. Колеснікова Вікторія   ІІ Родинне дерево 

моєї сім’ї 

Енес Т.А. 

3. Касіч Олександра   ІІ Традиції моєї 

родини 

Енес Т.А. 

4. Кохан Кіріл   ІІ Традиції моєї 

родини 

Енес Т.А. 

5. Парамонов Назар   ІІІ Герої моєї родини Енес Т.А. 

6. 

 

Гуменюк Олександр   ІІІ Герої моєї родини Енес Т.А. 

     

       Відповідно до наказу  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації №168 від 27.03.2018 року «Про підсумки проведення ІІ 

(районного) етапу XV Міського конкурсу юних поетів «Поетична весна», призове 

місце посіла: 

1. Лавріненко Анна 10 ІІІ Українська мова 

та література  

Сидоренко 

Л.О. 

 

     Згідно наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 



адміністрації №227 від 03.05.2018 року «Про підсумки проведення районного етапу 

XІІ Міського конкурсу «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати» 

серед учнів 5-11 класів навчальних закладів Деснянського району міста Києва» 

призові місця посіли учні школи: 

 

№ 

п/п 

ПІБ учня Клас Місце  Номінація  Вчитель  

1. Шатович Яна  6-Б ІІ «Київ літературний» 

(найкращий вірш) 

Грищенко 

О.О. 

2. Чичирко Ніна  7-А І «Київ 

літературний»(найкращий 

твір) 

Цурка М. 

 

       З метою формування в учнів зацікавленості українською мовою, 

літературою та українознавством, підвищення кваліфікації вчителів української 

мови і літератури, активізації позакласної та позашкільної роботи в цьому 

навчальному році під керівництвом координатора гри – вчителя української 

мови та літератури Сидоренко Л.О. 209 учнів школи брали участь у 

Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-2017». 

        На виконання наказу МОНмолодьспорту України  № 552 від 07.05.2012 року "Про 

затвердження Положення про Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру", з метою 

популяризації математичних ідей та підтримки талановитих школярів, розвитку 

їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів учні 2-11 

класів брали активну участь в  математичному конкурсі «Кенгуру-2017». 

Куратором конкурсу призначено вчителя математики  Ковбасу Т.В. 38 учнів 

школи брали участь в конкурсі.  

               З метою вивчення та популяризації іноземних мов у середній школі, 

розширення можливостей та самореалізації в напрямку освоєння англійської 

та німецької мов наші учні школи долучилися до конкурсу «Гринвіч-2018»та 

«Орлятко 2018». Куратором конкурсу призначено вчителя англійської та 

німецької мов Биховець Ю.Ю. 65 учнів взяли участь в конкурсі. 

               Всі учні, які брали участь в конкурсах нагороджені сертифікатами різних    

       рівнів. 

      За результатами навчання учні школи щороку нагороджуються 

похвальними листами. В 2017-2018  навчальному році Похвальними листами 

нагороджені 47 учнів початкової школи та 13 учнів середньої та старшої школи. 

         Питання роботи з обдарованими учнями щорічно розглядається на нарадах 

вчителів школи, на педагогічних радах та інших методичних заходах де 

висвітлюються детальні аналізи участі школярів району у ІІ, ІІІ, IV етапах 

олімпіад з базових дисциплін, І, ІІ, ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН. 

 

        Науково-теоретична і методична робота педагогічного колективу в 2017-

2018  навчальному році була направлена на створення оптимальних умов для 

підвищення професійної кваліфікації вчителів, передбачала систематичну 

колективну, групову та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0819-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0819-12


рівня науково-методичної і фахової компетентності педагогічних працівників 

школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних 

освітніх технологій, передового досвіду.  

       У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив навчального закладу 

згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів 

про освіту,  розпочав працювати над реалізацією методичної проблеми: 

«Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього 

середовища в умовах компетентнісного підходу».  

       Науково – методична проблема школи буде  реалізовуватися поетапно 

протягом 5 років, до 2022 року, 2017-2018 н.р. - І Діагностично-теоретичний 

етап  реалізації науково – методичної проблеми закладу. 

З метою реалізації науково – методичної проблеми  школи протягом 2017-

2018 н.р. були проведені наступні методичні заходи: 

№ 

п/п 

Назва загальношкільного 

методичного заходу  

Тема заходу  

1 Методичний брифінг «Мета, зміст та основні напрями науково-

методичної роботи та  реалізації науково –

методичної проблеми» 

2 Педагогічні ради «Соціалізація особистості на засадах 

створення сприятливого освітнього 

середовища в умовах компетентісного 

підходу» 

«Формування учнівських компетентностей 

шляхом використання технологій 

критичного мислення на уроках 

природничо – математичних дисциплін» 

«Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» 

3 Семінар – практикум  «Компетентність і майстерність 

педагогічного колективу і вчителя зокрема 

– основа підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу» 

4 Круглий стіл  Вивчення стану розробки вибраної 

проблеми в науково – педагогічній 

літературі 

5 Науково – практичний 

семінар  

«Проблеми формування соціальної 

компетентності особистості в контексті 

виконання навчальних  програм та 

Державних освітніх стандартів» 

6 Педагогічні читання  «Роль національно-патріотичного 

виховання в становленні гармонійної 

особистості» 

7 Майстер – клас «Створення гуманістичного освітнього 

середовища навчального закладу як чинник 

успішної соціалізації учнів» 

8 Методичний тренінг «Крок до майстерності» 



9 Індивідуальні консультації  Обґрунтування актуальності проблеми 

школи, визначення основних напрямків 

науково – методичної роботи з реалізації 

науково –методичної проблеми 

 

        Робота над єдиною науково-методичною проблемою педагогічного 

колективу організовувалася у творчих групах, педагогічних майстернях. 

Кожний структурний підрозділ працював над науково-методичною проблемою 

в межах загальної проблеми закладу на підставі Положення про методичну 

роботу закладу освіти та передбачав колективні, групові та індивідуальні 

форми роботи.  На засіданнях ПМК вчителів - предметників обговорювалися 

організаційні та тематичні питання згідно із затвердженими планами роботи на 

навчальний рік. Документація з питань методичної роботи предметних 

методичних комісій оформлена в теки та зберігається у керівників ПМК. 

   Робота педагогічного колективу над єдиною науково - методичною 

проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного 

вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними 

категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.  

 У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження 

досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду у 

навчально-виховний процес особлива увага відводиться творчим групам. 

Творчі групи забезпечують розвиток творчої активності педагогічних кадрів, 

сприяють розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, формуванню в 

них вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження та 

саморозвитку власної професійної діяльності.  

Результативною протягом 2017-2018 н.р. була робота  творчих груп. 

Зокрема, творчих груп вчителів суспільно-гуманітарних, математично-

природничих, технологічних, спортивних, естетичних дисциплін  та вчителів 

початкової школи. Впродовж навчального року активно працювали 4 творчі 

групи. 

1 група – куратор групи –вчитель вищої категорії, вчитель – методист, 

голова ПМК вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін – Сидоренко Л.О. 

Тема, над якою працювала творча група: «Шляхи формування учнівських 

компетентностей шляхом використання освітніх інноваційних технологій»; 

2 група – куратор групи- вчитель вищої категорії, «старший учитель», голова 

ПМК вчителів природничо-математичних дисциплін - Філончик А.В. Тема, 

над якою працювала творча група: ««Формування учнівських    

компетентностей шляхом використання технологій критичного мислення на 

уроках природничо – математичних дисциплін»; 

3 група –  куратор групи- вчитель вищої категорії, «старший учитель», 

голова ПМК вчителів початкового навчання та вихователів - Калінська О.В. 

Тема, над якою працювала творча група: «Сучасні технології формування 

компетентності молодшого школяра, розвиток його творчої особистості як 

інтегрованого результату навчальної діяльності»; 



     4 група – куратор групи - вчитель вищої категорії, вчитель – методист,    

     голова ПМК вчителів естетичних,  спортивних  та технологічних   

     дисциплін – Грищенко О.О. Тема, над якою працює творча група:    

     «Педагогічна підтримка розвитку самоосвітньої   компетентності учнів». 

 

       Координатори груп творчо підходять до організації роботи з підвищення 

професійної майстерності вчителів школи, щорічно вносячи щось нове, 

нетрадиційне у зміст та структуру роботи з педагогами. 

 

       Метою роботи творчих груп було удосконалення творчої діяльності 

вчителів з  зазначених  питань, підвищення рівня педагогічної культури та 

фахової майстерності педагогів, запровадження інноваційних навчально – 

виховних  педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та 

розвиток творчого потенціалу учнів, розробка нових форм навчально-виховної 

діяльності, узагальнення та пропаганда кращого досвіду роботи вчителів, 

вивчення думки учнів з питання організації навчально – виховної діяльності у 

школі. Робота даних творчих груп відзначається цілеспрямованим, послідовним 

глибоким дослідженням обраних проблем трансформуванням педагогічних 

ідей, ППД в педагогічну практику, створенням власних  творчих лабораторій.  

       Проведено обговорення цих питань на засіданнях педагогічної ради, 

«круглих столів», захисті спільних проектів, проведено «методичні дискусії», 

зібрано певні  матеріали досвіду роботи «Моє портфоліо», оформлено 

методичні бюлетені, випущено шкільний «Методичний вісник». 

Проте, як показують результати вивчення роботи творчих груп, в 

організації діяльності творчих груп є багато не використаних резервів. 

Потребує удосконалення планування роботи творчих груп: часто план не 

відповідає етапам діяльності творчої групи, не визначається мета, не 

видокремлюються головні завдання роботи творчої групи, визначені завдання 

не орієнтовані на конкретні. Розроблені творчими групами рекомендації часто 

носять спрощений характер, не включають обґрунтування актуальності даної 

педагогічної, науково-методичної проблеми, досліджуваного ППД для 

підвищення якості навчально-виховного процесу. У напрацьованих 

рекомендаціях не видокремлюються основні положення, ідеї, практичні 

висновки щодо впровадження педагогічних ідей. 

  

        Впродовж навчального року були створені необхідні умови для 

підвищення теоретичного професійного рівня на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів. Вчителі, які атестуються в 2018 році, своєчасно пройшли 

курси підвищення кваліфікації. План курсів підвищення кваліфікації за 

2017/2018 навчальний рік в навчальному закладі виконано повністю.  

  За підсумками атестації та керуючись наказом Управління освіти Деснянської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 05 квітня 2018 р.   №184 «Про 

результати атестації керівних кадрів та педагогічних працівників у 2017-2018 

навчальному році» та на підставі рішення атестаційної комісії школи  від 

14.03.2018 (протокол №4): 

 За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії: 



    - «спеціаліст вищої категорії»  

         1. Сидоренко Любов Олексіївна – вчитель української мови та літератури; 

        2. Лисюк Людмила Павлівна – вчитель біології; 

        3. Філончик Аліна Віталіївна – математики та інформатики; 

        4. Зайцева Олена Борисівна – вчитель іноземних мов.   

Відповідають раніше присвоєні педагогічні звання: 

- «вчитель –методист»: 

  1. Сидоренко Любов Олексіївна – вчитель української мови та літератури; 

        2. Лисюк Людмила Павлівна – вчитель біології; 

       -   «старший учитель»: 

        1. Філончик Аліна Віталіївна – математики та інформатики; 

        2. Зайцева Олена Борисівна – вчитель іноземних мов.   

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»: 

1. Енес Тетяні Анатоліївні – вчителю історії; 

2. Малій Ганні Іванівні – вчителю історії , педагогу-організатору; 

3. Биховець Юлії Юріївні – вчителю іноземних мов. 

 

        Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів з питань 

нормативних документів, навчально-методичного забезпечення предмету, який 

викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічній та 

методичній літературі, нових освітніх технологіях та системах щодо організації 

навчально-виховного процесу. 

Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та 

методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи. 

Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2017/2018 навчальному 

році відображено в наказах по школі від 17.04.2018 №65 «Про результати 

атестації педагогічних працівників школи у 2017 – 2018 навчальному році.», від 

17.04.2018 року №64 «Про підсумки проведення атестації педагогічних 

працівників у 2017-2018 н.р.». 

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в 

кожній методичній комісії протягом року було організовано взаємовідвідування 

уроків та предметні тижні. Слід відзначити, під час взаємовідвідування уроків 

вчителі змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми і 

форми роботи. Велика кількість уроків мали нетрадиційну форму організації 

навчання учнів. За підсумками проведення предметних тижнів вчителями-

предметниками оформлені звіти. 

       Завдання адміністрації школи полягає в підтримці творчого пошуку 

педагогів. Передовий педагогічний досвід стимулює творчі пошуки педагогів, 

сприяє розвитку педагогічної майстерності, педагогічних здібностей, впливає 

на розвиток педагогічної науки як джерело формування нових наукових 

завдань. Водночас він стає базою даних для створення досліджень, засобом 

перевірки цінності їх результатів для практики виховання та навчання 

підростаючого покоління. 

       З метою підвищення рівня методичної та педагогічної  майстерності 

молодих вчителів школи, розвитку творчої ініціативи та здібностей, озброєння 

новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, виховання в молодого 



вчителя потреби в постійному самовдосконаленні та саморозвитку  на початку 

навчального року була спланована робота школи педагогічної підтримки 

молодого вчителя (наказ №143 від 07.09.2017 «Про організацію роботи з 

молодими вчителями в 2017-2018 навчальному році»).  

  Наставником молодих учителів початкової школи Шолох Д.М., Цимбал О.В.  

було призначено голову ПМК вчителів і вихователів початкових класів, 

вчителя «вищої» категорії, «старшого учителя» Калінську О.В. Наставником 

молодого учителя музичної культури Папіж А.В. призначено учителя «вищої 

категорії», «вчителя - методиста» Грищенко О.О. Наставником молодого 

учителя іноземних мов – Биховець Ю.Ю. призначено учителя «вищої 

категорії», «вчителя-методиста» Сидоренко Л.О. 

       Наставниками були розроблені індивідуальні плани самоосвіти молодого 

вчителя з урахуванням їх теоретичної і методичної підготовки та плани  роботи 

з молодими вчителями.  План індивідуальної роботи,  в цілому виконаний. 

       Молоді вчителі протягом року отримували методичні консультації щодо 

організації освітнього процесу: 

- вивчення директивних документів, нормативних та 

інструктивно-методичних матеріалів; 

- формування самоосвітньої компетенції учнів; 

- врахування принципів диференціації та індивідуалізації 

навчання; 

- використання інноваційних технологій; 

- формування предметних компетентностей; 

- результативність уроку (ступінь досягнення мети, якості 

знань, рівень оволодіння вміннями та навичками), 

поглиблення теоретичної підготовки та досвіду практичного 

викладання. 

- вдосконалення методів викладання предметів; 

- організація позакласної роботи з учнями.  

    Під час підбиття підсумків роботи за рік адміністрацією школи та 

наставниками  було  

- визначено рівень професійної підготовки молодих фахівців;  

- визначенні педагогічні проблеми вчителів; 

- здійснено попереджувальний контроль з метою пошуку найбільш 

ефективних методів проведення уроків та найраціональнішіх 

прийомів роботи вчителя; 

- здійснено контроль за виконанням учителями єдиних вимог до учнів, 

норм педагогічної етики та принципів особистісно-орієнтованої 

освіти. 

та були надані рекомендації щодо вдосконалення методів викладання предметів 

у початковій школі, іноземних мов, музичної культури, організації позакласної 

роботи з учнями, підвищення рівня професійної кваліфікації для забезпечення 

відповідності результатів роботи вимогам школи. Підсумки роботи «Школи 



молодого учителя» відображено в наказі по школі № від 29.05.2018 року «Про 

підсумки роботи з молодими вчителями в 2017-2018 навчальному році».  

  

 Відповідно до наказів №363 від 10.06.2014 року Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту «Про організацію дослідно-експериментальної роботи 

та затвердження звітів про перебіг і результати дослідно-експериментальноної 

роботи в навчальних закладах міста Києва», наказу №335 від 26.08.2016 року 

«Про організацію дослідно – експериментальної роботи у школі І-ІІІ ступенів 

№259 Деснянського району міста Києва» школі надано статус 

експериментального навчального закладу регіонального рівня. Дослідно 

експериментальна діяльність здійснюється за 2 напрямками: 

І.  «Упровадження  елементів  дистанційного  навчання  у  ЗНЗ  м. 

Києва»; 

ІІ.  «Організаційно – педагогічні умови діяльності у загальноосвітніх 

навчальних закладах спеціальних класів для дітей з розладами спектру 

аутизму». 

В рамках проведення І педагогічного дослідження були проведені заходи: 

 Розроблена програма дослідно-експериментальної роботи на 2017-2018 

навчальний рік; 

 Створено перелік категорій курсів по паралелях, розроблено загальний 

план проведення уроків змішаної форми навчання на 2017-2018 

навчальний рік; 

 Розроблені персональні плани роботи вчителів:  

 Проведена адаптація розроблених навчальних матеріалів до практичного 

застосування (інверсні уроки з української мови, української літератури, 

математики). 

 Участь вчителів школи у практичних семінарах, проведених старшим 

науковим співробітником лабораторії експериментальної освіти та 

педагогічних інновацій ІППО Київського університету імені Бориса 

Грінченка Якубовим С.В. 

 Проблематика  дослідження  розглянута  на  засіданні  «круглого столу»: 

«Дистанційне навчання – як взаємодія учасників навчально-виховного 

процесу, в умовах компетентнісного навчання»  

 Проведення майстер класу для вчителів школи: «Шляхи підвищення 

ефективності сучасного уроку з використанням елементів дистанційного 

(змішаного) навчання». 

 Розміщення навчального контенту на платформі V-SVIT. 

 Моніторинг результатів навчального процесу за дистанційною 

(змішаною) формою навчання.   

 Розроблені методичні рекомендації для педагогів школи щодо моделі 

змішаного навчання.  

 Розроблені анкети для опитування   учнів щодо ефективності 

впровадження моделі змішаного навчання. 

Використання дистанційних форм і методів навчання на даному етапі 



експериментального педагогічного дослідження сприяло індивідуалізації 

процесу професійного становлення всіх учасників експерименту, 

спонукало учнів до самостійної роботи, вчителів до самоосвіти, 

формувало в них інформаційну культуру, налаштовувало на оволодіння 

інноваційними засобами здобуття та застосування інформації, сприяло 

модернізації навчально-виховного процесу в школі. 

В рамках проведення ІІ педагогічного дослідження проведено: 

 Вивчено досвід діяльності і корекційні програми навчальних установ, в 

яких виховуються і навчаються діти з розладами аутичного спектру; 

 Підготовка практичного психолога  з метою освоєння  знань і умінь у 

сфері спеціальної психології та корекційної педагогіки, підвищення 

кваліфікації на курсах;  

 Ознайомлення із законодавчо – правовими аспектами інклюзивної освіти, 

організаційно-методичними засадами забезпечення права на освіту дітей 

з особливими освітніми потребами; 

 Розроблена система корекційно - розвивальної роботи з опорою на 

науково доказові практики, впровадження альтернативних методик, 

технологій та програм навчання (TEACCH терапія, метод АВА, сенсорна 

інтеграція, методика М. Зайцева, методика Нумікон, метод навчання      

цілеспрямованому спілкуванню – PECS, ігрова терапія, арт – терапія). 

 Напрацювання «педагогічного дизайну» – системної  і продуманої організації 

навчального освітнього середовища, що відповідає сучасним вимогам. 

 Проведено  «круглий стіл» для вчителів школи із проблеми  дослідження: 

«Інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи 

впровадження». 

 Проведення для вчителів навчального закладу науково - методичного 

семінару: «Особистісно – орієнтоване навчання для дітей з особливими 

освітніми проблемами». 

       Впровадження нової моделі навчання дітей з аутизмом з використанням 

спеціальних класів сприятиме оптимальному розвитку їхніх навчальних 

здібностей та адаптивних властивостей за умови: індивідуального підходу з 

функціональною готовністю як опорою на таланти й рівень розвитку дітей; 

впровадження відповідного педагогічного дизайну, оволодіння педагогами 

інноваційними технологіями міждисциплінарного супроводу в режимі 

командної взаємодії: педагога, психолога, батьків, логопеда, дефектолога, 

т’юторів та інших фахівців. 

        Новий зміст і завдання сучасної  системи освіти вимагають особливої 

уваги до особистості вчителя – ключової постаті у формуванні громадянина 

України. Саме від нього залежить інтелектуальний і духовний потенціал нації. 

Стимулювання педагогічної праці сприяє професійному зростанню вчителя, 

підвищує його самооцінку та самоповагу, сприяє запобіганню розчарувань, 

«професійного вигоряння», спонукає до самовдосконалення, пошуку 

ефективних форм, методів та прийомів навчання учнів. Педагогічним 



працівникам школи надається винагорода за сумлінну працю  (моральна, 

професійне стимулювання), зразкове виконання службових обов’язків за умови: 

- досягнення ними успіхів у вихованні і навчанні дітей 

(результативність олімпіад, конкурсів, відкритих уроків, за високі 

досягнення в організації навчально-виховного процесу, творчий 

пошук, вагомий внесок у створенні іміджу школи); 

- добросовісного виконання службових обов’язків, розпоряджень, 

доручень, наказів адміністрації закладу, рішень загальних зборів, 

педагогічної ради; 

- відсутність порушень трудової та виконавчої дисципліни; 

- високого наукового, методичного рівня забезпечення викладання 

навчальних предметів, факультативів, ведення гуртків, позакласної 

роботи з предмета; 

- високого рівня роботи класного керівника. 

       В цьому навчальному році Грамотами та Подяками за вагомий особистий 

внесок у справі навчання та виховання підростаючого покоління були 

нагороджені педагогічні працівники школи: 

1. Шевченко М.Г. 

2. Цурка М.О. 

3. Мала Г.І. 

4. Юрко О.В. 

       На етапі реформування освіти актуальною стає проблема перебудови 

школи на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку 

ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і школярів. Головним 

показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, 

що згодом утворюють педагогічний досвід. Перспективний педагогічний досвід 

визначає зміст освіти, істотно впливає на форми і методи, організаційну 

структуру педагогічного процесу. Саме тому проблеми вивчення, моделювання, 

узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду є однією з 

найважливіших задач педагогічного  колективу школи.  

У 2017-2018 навчальному році  вивчався  досвід роботи вчителя: 

- Сидоренко Л.О.– вчителя вищої категорії,  «вчителя - методиста», 

вчителя української мови та літератури. Тема над якою працює 

вчитель: «Компетентнісний підхід на уроках української 

словесності шляхом упровадження інноваційних технологій в 

освітній процес». 

       В ході спостереження за роботою вчителя зверталась увага на відповідність 

змісту роботи вчителя поставленим завданням, врахування індивідуальних 

особливостей учнів та те, якою мірою методи та прийоми, що 

використовуються вчителем, викликають інтерес, зацікавленість дітей, 

сприяють мотивації навчання, розвитку розумової активності учнів, творчих 



здібностей,  наскільки ефективно використовує вчитель засоби навчання тощо. 

Адміністрацією школи зверталась увага на ведення вчителем шкільної 

документації, участь у методичних заходах школи, в роботі предметної 

методичної комісії вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, вивчались 

взаємостосунки з колегами, учнями, їхніми батьками тощо. Досвідчений  

вчитель –Сидоренко Л.О. була активним учасником педагогічних рад, 

виробничих зборів, нарад з проблем педагогіки, педагогічних виставок, 

педагогічних читань, диспутів та дискусій з актуальних спірних педагогічних 

проблем, семінарських занять, тренінгів та практикумів. Матеріали досвіду 

роботи вчителів оформлені в теку, складено портфоліо. Досвід вчителів 

Сидоренко Л.О. схвалено педагогічною радою школи (протокол №7 від 

15.05.2018 року). 

      Протягом 2017-2018 навчального року на базі навчального закладу були 

проведені районні заходи: 

       24 січня 2018 року на базі закладу  відбувся тренінг «Професійна 

компетентність педагога» для вчителів української мови та літератури, які 

атестуються в 2017 – 2018 н. р. Тренінг розробила та провела вчитель 

української мови та літератури, учитель вищої категорії, учитель – методист, 

методист – кореспондент кафедри методики мов та літератури ІППО КУ імені 

Б. Грінченка Сидоренко Л.О.  На заході були присутні методист РНМЦ  

Діденко Т.В. та вчителі української мови та літератури Деснянського району.     

      Мета тренінгу: забезпечити відповідний рівень знань педагогів про модель 

майстерної професійної діяльності та поведінки вчителя, розуміння рольового 

аспекту, норм і цінностей; вироблення кожним учителем свого професійного 

стилю, усвідомлення  своїх професійних можливостей, визначення шляхів 

професійного становлення і зростання; сприяння перетворенню знань в 

особистісні надбання; формування ціннісних орієнтацій, духовних потреб, 

високих моральних якостей, здатності до постійного оновлення знань, 

професійної мобільності, творчого розв’язання нестандартних  завдань. Захід 

пройшов у теплій творчій атмосфері. Учителі виконували такі завдання, за 

допомогою яких  аналізували власні освітні потреби, визначали відмінності у 

особистих, професійних та кар’єрних цілях: «Дерево очікувань», 

«Самопрезентація»,  «Наскільки ви впевнені в собі на даний момент», «Сонце 

успіху», «Чарівна квітка», «Крок до успіху»,  «Рука дружби», «Поле вражень». 

Захід  отримав схвальну оцінку учасників тренінгу.  

        25 листопада 2017 року в рамках проведення заходів до Року Японії в 

Україні наша школа приймала гостів з Японії, які показали для учнів, батьків та 

вчителів школи світове шоу самураїв «Камуі – меч самурая». Театр японських 

самураїв сформований в 1998 році. В ньому поєднаний театр і бойові 

мистецтва. Працівники театру на чолі з засновником - Шимагучі Тетсуро, 

розробили власне шоу, яке поєднує в собі фехтування і виразне мистецтво 

Японії, вони представляють своє шоу по всій Європі, щоб поширювати 

мистецтво самураїв у світі, а  не тільки в Японії. Тетсуро Шимагучі зі своїми 

акторами подарували гостям чудове шоу, провели цікаві майстер класи з боїв 



на мечах і залишили незабутні враження про зустріч у пам’яті дітей і всіх 

присутніх. Наші  учні подарували гостям невеликі подарунки виготовлені 

власними руками.    

  
         З 1 вересня 2016 року працює сайт навчального закладу. На сайті 

представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, 

сторінка з історії школи, візитка закладу, досягнення учнів, інформацію про 

ДПА, ЗНО тощо. Сайт постійно оновлюється та висвітлює шкільні новини. 

 

        Головна мета виховної роботи школи – формування свідомого 

громадянина, патріота, людини з яскравими особистісними якостями й рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками. Ця мета 

реалізується через оновлення змісту і форм виховної роботи, педагогічно 

обумовлену систему виховних впливів, залучення до позаурочної роботи 

пізнавально-культурного потенціалу батьків, створення у школі творчого 

освітньо - виховного середовища, що дозволяє кожному вчителеві, учневі 

реалізувати себе через різноманітну  позаурочну діяльність та спілкування. 

           У 2017 – 2018 навчальному році у виховній роботі з учнями ставилися 

наступні завдання: 

- створювати учням умови для розвитку творчих здібностей; 

- формувати активну життєву позицію, залучати кожну дитину до 

життя колективу; 

- виховувати свідому дисципліну і культуру поведінки; 

- вдосконалювати комунікативні здібності учнів, навчати дітей 

переборювати негативні риси характеру; 

- домагатися сумлінного виконання учнями своїх доручень; 

- надавати кваліфіковану допомогу батькам у питаннях виховання 

дітей. 

Основною метою виховної діяльності є створення в колективі  оптимального 

позитивного мікроклімату  в позаурочний час, який би сприяв творчому 

саморозкриттю, саморозвитку кожного учня.     

         У 2017-2018 навчальному році в школі були відкриті гуртки: 

№ з/п Назва гуртка Керівник гуртка  
Кількість 

годин 

1. 
         Дружина юних  

        пожежних рятувальників  
Мала Г.І. 3 

2.         Відкрите квітництво Лисюк Л.П. 2 

3. 
         Основи  

        музичного мистецтва 
Папіж А.В. 4 

4. Пізнай себе Білошицька А.С. 2 

8. Захисник Вітчизни Скляренко В.П. 9 

       

       З метою підвищення рівня, результативності спортивної роботи в школі, покращення 

фізичного стану та здоров’я учнів упродовж навчального  року працювали гуртки 

спортивного напрямку: 



 

 

 

      

       

Члени гуртка «Дружина юних пожежних рятувальників» на початку 

навчального року поновили куточок  «Абетка безпеки», проводили бесіди для 

учнів школи «Правила безпеки знай, про життя належно дбай». Гуртківцями 

організовано та проведено конкурс творів-роздумів «Вогонь – ворог, вогонь – 

друг», конкурс малюнків на протипожежну тематику під гаслом «Служба 

порятунку 101», виготовлені та розповсюджені серед учнів початкової школи 

інформаційні буклети «Кишеньковий порадник: Увага! Пожежа! Алгоритм дій». 

Агітбригада ДЮП виступила з виставою  «На сторожі рятівник!» перед учнями 

початкової школи.  

       Відвідувачі екологічного гуртка прийняли активну участь в осінньому 

місячнику та весняному двомісячнику з благоустрою, з озеленення та 

поліпшення санітарного стану школи, в районних екологічних акціях, 

суботниках. Гуртківці стали активними учасниками конкурсу екологічних 

костюмів «Осінні фантазії», «Екологічна мода», виставки – конкурсу творчих 

робіт з природничого матеріалу до Дня Вчителя «Барви осені». 

         З метою формування у школярів музичної культури як важливої та 

невідємної частини їхньої духовної культури, виявлення музичних здібностей у 

дітей, виховання любові до музики та співу, формування співацької 

майстерності та культури співу з цього навчального року відкрито гурток 

«Основи музичного мистецтва». Гуртківці взяли активну участь в 

загальношкільних заходах присвячених Дню Вчителя, Дню визволення України 

та Києва від німецьких загарбників, «Дню відкритих дверей», Новорічні ранки -

казка «Новорічні пригоди», святі до 8 березня,  «І живим, і мертвим, і 

ненародженим присвячується…» до дня пам’яті Чорнобильської трагедії», до 

Дня Перемоги. 

       З метою навчання школярів знаходженню ефективного способу розуміння 

самого себе та інших, формування навичок конструктивного міжособистісного 

спілкування, подолання конфліктних ситуацій в закладі відкрито гурток 

«Пізнай себе». Керівник гуртка – практичний психолог закладу Білошицька 

А.С. 

       З  метою  підвищення престижу військової служби, удосконалення 

військово-професійної орієнтації спрямованої  на підготовку  шкільної  

допризової  молоді до захисту  Батьківщини  в школі змістовно працював 

гурток «Захисник Вітчизни». Гуртківцями відвідані експозиції Національного 

музею історії Збройних Сил України, проведені   урочисті  зібрання, зустрічі  з 

воїнами Збройних Сил  України, ветеранами армії та флоту, учасниками АТО. 

Протягом року гуртківці брали участь у шкільних, районних   змаганнях з 

військово-прикладних видів спорту, в конкурсах та вікторинах, присвячених 

вшануванню мужньої професії військового.   

       Великою популярністю в школі користуються спортивні гуртки та секції. 

На базі школи відкриті секції з волейболу (ДЮСШ №18), «спортивної 

боротьби», з футболу (футбольний клуб «Троєщина»). Учні, які відвідують  

№ 

п/п 
ПІБ керівника гуртка Назва гуртка 

1. Кульгук Д. Айкідо  

2. Вихристенко О. «Спортивна боротьба» 



спортивні гуртки та секції беруть активну участь у шкільних, районних 

турнірах, спартакіадах та змаганнях. 

       Гурткова робота в школі направлена на виконання державних концепцій 

національного, патріотичного, екологічного, морально-естетичного виховання. 

На заняттях школярі отримують додаткові знання з правил протипожежної 

безпеки, музичного мистецтва, пізнають себе, знайомляться з традиціями 

звичаями рідної країни, народу, тощо.  

    З року в рік учні школи беруть активну участь у різноманітних  

районних та міських конкурсах, фестивалях, спартакіадах. В 2017 – 2018 

навчальному році завдяки наполегливій співпраці  з досвідченими 

наставниками наші учні  активно приймали участь у районних та міських 

конкурсах, фестивалях, спартакіадах, де посідали призові місця. 

        З метою формування в учнів навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях, 

свідомого ставлення до дотримання правил пожежної безпеки, організації 

змістовного дозвілля школярів та молоді, виховання в учнів культурних та 

естетичних смаків у березні 2018 року відбувся  районний етап конкурсу 

команд веселих та кмітливих юних пожежних серед команд закладів освіти 

району. Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації №153 від 22.03.2018 року «Про підсумки 

проведення районного етапу фестивалю – конкурсу команд веселих та 

кмітливих юних пожежних закладів освіти Деснянського району міста Києва» 

команда школи «101» посіла І почесне місце в районі та ІІІ місце на 

міському зональному етапі. 

         Згідно наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві 

державної адміністрації №105 від 01 березня 2018 року «Про підсумки 

проведення дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» серед здобувачів 

освіти закладів освіти Деснянського району міста Києва», призове місце посіла  

1. Шатович Яна  6-А ІІІ «Засоби захисту 

одягай-життя своє 

оберігай» 

Пестушко 

О.М. 

 

     У зв’язку з практичною спрямованістю навчання протягом року 

здійснювалась робота щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням, 

зміцненням матеріально – технічної бази та навчально-методичним 

забезпеченням навчальних кабінетів школи. В закладі освіти функціонують 

27 навчальних кабінетів. З них: 8 кабінетів початкової школи, 17 предметних 

кабінетів, 2 кімнати ГПД. Працюють  2 спортивні зали та актова зала. Кабінети 

відповідають нормативним та санітарно-гігієнічним вимогам, Положенню про 

навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів.  

 

Зміцнення матеріально – технічної бази школи: 

№ 

п/п 

Зміцнення матеріально – технічної бази школи: 

 

1. замінені вікна в 4 навчальних кабінетах. 

2.  встановлена пожежна сигналізація.  

3. поповнена матеріально-технічна база навчальних кабінетів для дітей з 



особливими освітніми потребами, кабінету практичного психолога: 

тренажери, підвісні гойдалки, м’які модулі, крісла - мішки «Груша», 

пісочниці, тактильні доріжки, мати для вправ та відпочинку, шведська 

стінка, посібники – тренажери для навчання письму тощо. 

4. проведено ремонт зливо-приймальної системи. 

5. виконано ремонт електромережі школи. 

6. капітальний ремонт кабінету для навчання учнів спеціального класу. 

7. капітальний ремонт місць загального користування на ІІ поверсі. 

8. виконано ремонт огорожі на території школи.  

9. закуплено обладнання в їдальню: електроплити та ванни для мийки 

посуду  

10. Ремонт вхідної групи, встановлення дверей, пандуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІІ.  Пріоритетні напрямки розвитку закладу освіти 

в 2018/2019 навчальному році 
 

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів 

України  в галузі освіти, Указу Президента України „Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, створення 

умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти,  вдосконалення 

культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження 

високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного 

колективу школи І-ІІІ ступенів № 259 у 2018/2019 навчальному році 

спрямувати на вирішення: 

 виконання державних законів та нормативних документів; 

 реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів; 

 виконання пріоритетних напрямків розвитку школи та на вирішення питань, а  

саме проблемно – методичної теми: «Соціалізація  особистості на засадах        

створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентісного 

підходу». 

 

Визначити наступні основні завдання на 2018-2019 навчальні роки: 

 Підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання в 

умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти; 

 всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 

здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; 

 формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і 

здатності до навчання; 

 вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань  

продовж усього життя; 

 становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, 

загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної 

компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, 

суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і 

практичної діяльності; 

 виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, 

демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної 

здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у 

різноманітних життєвих ситуаціях; 

 збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я 

вихованців; 



 виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і 

професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і 

оволодіння майбутньою професією; 

 виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культурної, з 

розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої 

себе. 

 продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального 

плану та управлінської діяльності; 

 продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у навчально-

виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання; 

 спрямування методичної й дослідно – експериментальної роботи школи на 

успішну реалізацію елементів дистанційного (змішаного) навчання школярів, 

на створення організаційно-педагогічних умов щодо діяльності у навчальному 

закладі спеціальних класів для дітей з розладами спектра аутизму; 

 створення необхідних умов для роботи методичних комісій, координації їхньої 

роботи, організація безпосереднього управління роботою голів ПМК та 

активізація їх діяльності щодо надання методичної допомоги  вчителям; 

 спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні 

можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху 

особистості, розвитку її індивідуальних здібностей; 

 забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого 

залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку 

громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської 

молоді; 

 забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, 

спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, 

які виховуються у неблагополучних сім’ях із залученням органів внутрішніх 

справ, служби у справах  дітей, громадськості; 

 активізація індивідуальної роботи з обдарованими та талановитими дітьми, 

систематичної та послідовної роботи щодо підготовки учнів до олімпіад, 

конкурсів, турнірів різного  рівня; 

 спрямування діяльності психологічної служби на підготовку дитини до 

самостійного життя, підтримку дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах; 

 формування позитивного іміджу навчального закладу;  

 зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні 

організацій, громадськості, спонсорів, батьків. 
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