
Звіт  

директора Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

за 2019/2020 н.р. 

 

 На виконання п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 

«Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, з метою 

подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи 

управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що 

базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи 

за 2019/2020 навчальний рік. 

 У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор школи, я керувалася 

посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які 

регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», 

Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти в цілому та 

загальної середньої освіти зокрема. 

 Як зазначено в «Освітній програмі закладу», «призначення школи полягає в наданні 

якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону, забезпеченні їх всебічного 

розвитку, вихованні та самореалізації особистості, здатної до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації,  

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, прагненні до 

самовдосконалення і навчання упродовж життя». 

 Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, 

необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. 

 Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння 

висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення,  здатність 

логічно обгрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, 

уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми. 

 Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів 

сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в 

учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та 

перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної 

культури; рішення завдань, формування загальної культури особисті, адаптації особистості 

до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до 

культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для 

усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх 

програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самоудосконалення тощо. 

 У 2019/2020 навчальному році Вишнівська загальноосвітня школа мала 3 ступені: 

- Початкова – 19 класів, у яких навчалися 595 учнів (на 30 осіб більше ніж у 

2018/2019 навчальному році); 

- Основна – 21 клас – 557 учнів (на 54 осіб більше); 



- Старша – 4 класи – 85 учнів (на 12 осіб більше). 

Таким чином у 44 класах школи навчалися 1237 учнів, що на 96 осіб більше ніж у 2018/2019 

навчальному році. 

 Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та 

результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту 

та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. 

 Перехід учнів до інших закладів міста пояснюється також тим, що 3-6 класи 

навчаються у другу зміну. 

 У закладі освіти створено умови для здобуття освіти дітьми осіб, які виїхали із 

тимчасово окупованої території України та районів проведення антитернористичної операції. 

Ця категорія школярів повністю забезпечена підручниками та іншим необхідним шкільним 

приладдям. Шкільний психолог Матійчук І.В. та соціальний педагог Ніколайчук О.В. 

систематично здійснюють індивідуальний супровід дітей зазначеної категорії та надають їм 

необхідну корекційну, реабілітаційну і соціально-педагогічну допомогу. 

 У 2019/2020 навчальному році школу ІІІ ступеню закінчило 36 учнів. За результатами 

навчання у старших класах та результатами ЗНО, 2 учні отримали золоті медалі. Школу 

другого ступеню закінчили 94 учні, з них 3 отримали свідоцтва про базову середню освіту з 

відзнакою, 133 учні одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі 

досягнення у навчанні. 

 Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, 

соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є компетентнісне 

навчання. Це означає, що учні не просто набуватимуть знань, а вчитимуться 

використовувати їх на практиці й опановуватимуть навички. Школа має сформувати ядро 

знань, на яке накладатимуться уміння, як користуватися цими знаннями, цінностями та 

навичками. 

 Нова українська школа – це школа компетентностей ХХІ століття: 

- Знання. 

- Сучасні уміння. 

- Навички. 

- Цінності. 

 Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу виступає 

сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти. Завдання школи – навчити жити. 

 Який він – учитель Нової української школи? Сучасний вчитель початкової школи: 

- не просто вчить, а вчить просто; 

- керується в своїй роботі вимогами Державного стандарту про компетентнісний, 

особисто зорієнтований, діяльнісний підходи на всіх уроках, заняттях; 

- розуміє значення основної навички ХХІ століття – вміння самостійно вчитися 

упродовж всього життя; 

- кожен урок, заняття є для сучасного вчителя міні-проектом, що включає «%П»: 

проблема (компетентнісний, особисто зорієнтований, діяльнісний підходи), план 

(завдання), пошук (практичні дії по виконанню завдань), продукт розвинуті 

компетентності, вмотивована особистість), презентація (самоаналіз результатів); 

- глибоко знає теорію і практику компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 

діяльнісного підходів, вміє це перевести в практичну площину; 

- розуміє, що сучасною дидактичною одиницею є не урок, а тема; 



- поєднує в собі такі компетенції: фасилітатора (створювача умов для навчання), 

супервайзера (організатора, менеджера), модератора (партнера), коуча (тренера, 

режисера), тьютора (репетитора); 

- бездоганно знає свої предмети, не боїться сертифікації. 

 З 1 вересня 2019 року у закладі навчалися 170 учнів у першому класі, з них за 

програмою НУШ – 116 учнів, та «Інтелект України» - 54 учні, у другому класі – 160 учнів, з 

них за програмою НУШ – 94 учні, «Інтелект України» - 66 учнів. 

 Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої 

підготовки дітей, готує до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання.  

 Профільне навчання у ІІІ ступені Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 спрямоване на реалізацію особистісно-орієнтовного підходу. Метою профільного 

навчання є створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та 

забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів, здібностей учнів у тій сфері 

діяльності, з якою у них пов’язаний вибір майбутньої професії. Для реалізації в повному 

обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів, майбутніх 

старшокласників, побажань батьків, у школі ІІІ ступеню функціонували профільні класи: 

- 11-А – на профільному рівні вивчали українська мова, історія України, англійська 

мова (кл.керівник Литвин Л.М.). 

- 11-Б – на профільному рівні вивчали українська мова, математика (кл.керівник 

Головня Н.Д.). 

- 10-А –  українська мова та література (кл.керівник Коваленко О.М.). 

- 10-Б – українська мова, англійська мова (кл.керівник Комарчук С.І.). 

 

 Станом на 01.06.2020 року педагогічний колектив закладу освіти складається з 72 

педагогів. Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою) 

вища – 68 осіб. Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

(кваліфікаційні категорії): вища – 46 осіб; перша – 6; друга – 9;  спеціаліст – 7. Мають 

педагогічне звання учитель-методист – 20, старший учитель – 10 педагогів, Заслужений 

вчитель України – 1 педагог. 

У школі працює електронна пошта, майже усі педагогічні працівники мають власні 

електронні скриньки, що дає змогу оперативно надсилати необхідну інформацію. Інформація 

про загальношкільні заходи систематично надсилається на сайт відділу освіти Києво-

Святошинської РДА. Також функціонує веб-сайт закладу освіти http://vyshneve-

school2.edukit.kiev.ua, який поповнюється новинами з діяльності школи. 

Значну роль в організації шкільної методичної роботи відіграє педагогічна рада. У 

2019/2020 навчальному році проведено 8 засідань педагогічних рад, з них 4 – онлайн, на 

яких, окрім інших, розглядалися такі питання: «Нова українська школа – простір для 

підвищення якості освіти», «Формування здоров’язбережувальних компетентностей шляхом 

створення комфортних психолого-педагогічних умов у навчальному закладі». 

Важливим напрямком роботи з педагогічними кадрами, якому приділяється значна 

увага, є питання педагогічної культури як системи морально-етичних норм і принципів, 

необхідних педагогові для виконання своїх професійних обов’язків. Для підвищення рівня 

професійної культури, педагогічної етики, питання дотримання педагогами професійно-



моральної культури праці працівників упродовж 2019/2020 навчального року розглядалися 

на щотижневих нарадах (раз на місяць). 

 Для забезпечення демократичного керівництва систематичного та кваліфікованого 

керівництва науково-методичною роботою у школі працює методична рада, до складу якої 

входять директор закладу, її заступники, керівники МО вчителів, практичний психолог, 

завідувач шкільною бібліотекою. Методична рада протягом навчального року координувала 

діяльність та визначала зміст роботи методичних структур закладу освіти. Діяльність 

методичних об’єднань спланована на основі освітньої програми, річного плану роботи 

школи, плану роботи методичної ради та спрямована на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. 

 Важливим моментом у крадровій роботі із забезпечення високого методичного та 

професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова 

перепідготовка. 

 За підсумками атестації у 2019/2020 навчальному році встановлена відповідність 

раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям «Спеціаліст вищої категорії» таким 

учителям: Москальчук С.В. (учителю зарубіжної літератури та російської мови), 

Можарівській В.В. (учителю української мови та літератури), Максименко І.А. (учителю 

фізики та астрономії),  Комарчук С.І. (учителю географії), Ніколайчук О.В. (соціальному 

педагогу), Мовчан В.І. (учителю англійської мови), Снозовій Т.В. (учителю англійської 

мови), Перець Т.М. (учителю української мови та літератури), Штайєр О.В. (учителю 

обслуговуючої праці).  

 Присвоєно кваліфікаційну категорію  «Спеціаліст вищої категорії» таким учителям:  

Мильчик Г.М. (вчителю музичного мистецтва), Дерев’янко Г.В. (учителю англійської мови), 

Подейко Н.В. (учителю англійської мови); 

 - «Спеціаліст першої категорії» таким учителям: Салюк І.С. (учителю математики), 

Дяченко В.В. (учителю математики), Штайєр О.В. (логопеду школи), Ситко О.І. (учителю 

початкових класів); 

 - «Спеціаліст другої категорії» таким учителям:  Кірєєвій Н.А. (учителю української  

мови та літератури, Мариновській В.В. (учителю англійської мови), Бережній Т.М. (учителю  

початкових класів), Дідківському М.О. (учителю трудового навчання).  

 Присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель» таким учителям: Перець Т.М. 

(учителю української мови та літератури), Ніколайчук О.В. (учителю обслуговуючої праці), 

Штайєр О.В. (учителю обслуговуючої праці). 

 

В компетенції МР знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу : 

 аналіз результативності діяльності методичних підструктур; 

 забезпечення профільності навчання; 

 організація роботи з підвищення фахової майстерності вчителів, надання методичної 

допомоги педагогам; 

 вивчення і аналіз стану викладання, моніторинг навчальних досягнень учнів; 

 залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності, вивчення і аналіз 

впровадження проектної діяльності в освітній процес; 



 аналіз результативності роботи вчителів з обдарованими дітьми, підготовка та 

проведення предметних олімпіад, конкурсу-захисту НДР, конкурсів учнівської 

творчості, конференцій тощо. 

Одним із основних напрямків діяльності методичної ради та методичних об’єднань 

вчителів школи визначено впровадження гуманно-особистісного підходу до дітей в 

освітньому процесі, формування позитивного іміджу школи. На засіданнях методичної ради 

розглядалися питання досвіду роботи педагогів з розвитку в учнів загальних і творчих 

здібностей, впровадження в практику роботи школи інноваційних педагогічних технологій, 

питання роботи з обдарованими дітьми, підвищення кваліфікації й атестації вчителів, 

аналізувався стан викладання предметів. Значної уваги надавалося підготовці учнів до 

районного та обласного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, до 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких та пошукових робіт у МАН. Методична рада 

координувала відкриті уроки вчителів, визначаючи їх методичні завдання, систему тощо. 

Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Робота 

об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності 

вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Вони спрямовують роботу на 

забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу. Кожне з методичних об’єднань 

провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. Усі засідання ШМО 

були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення. 

Протягом року у школі працювало 8 методичних об’єднань: 

 МО вчителів початкових класів (керівник Горобець Галина Миколаївна – учитель 

вищої категорії, «Учитель-методист»); 

 МО вчителів математики, фізики й інформатики (керівник Головня Ніла Дмитрівна 

– учитель вищої категорії, «Учитель-методист»); 

 МО вчителів української мови та літератури (керівник Дармограй Галина 

Максимівна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»); 

 МО вчителів зарубіжної літератури та російської мови (керівник Іванченко Галина 

Іванівна – учитель вищої категорії, «Старший вчитель»); 

 МО вчителів іноземної мови (керівник Мовчан Валентина Іванівна – учитель вищої 

категорії); 

 МО вчителів суспільствознавчих та природничих наук (керівник Комарчук Світлана 

Іванівна – учитель вищої категорії); 

 МО вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Завадецька Олена Григорівна – 

учитель вищої категорії, «Старший вчитель»); 

 МО класоводів та класних керівників (керівник Можарівська Валентина Вікторівна 

– учитель вищої категорії, «Учитель-методист»). 

Окрім того, у школі діяли такі методичні підструктури: 

o творча група «Обдарованість» (керівник Максименко Ірина Анатоліївна – учитель 

вищої категорії, «Учитель-методист»); 



o Психолого-педагогічний семінар (керівник Матійчук Ірина Володимирівна – 

учитель вищої категорії, «Практичний психолог-методист»); 

o Школа молодого вчителя «Шлях до майстерності» (керівник Москальчук Світлана 

Валеріївна – учитель вищої категорії, «Учитель-методист»); 

o Творча група «Патріот» (керівник Литвин Лариса Миколаївна – учитель вищої 

категорії, «Учитель-методист»); 

o консультпункт при вчителю інформатики Заторській С.В. «Впровадження хмарних 

технологій в освітній процес» (керівник Заторська Світлана Василівна – учитель 

вищої категорії, «Учитель-методист»). 

Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з 

методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися 

міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування 

уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. 

Великої уваги надавали спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною 

освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками. Кожним шкільним 

методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за 

методичною темою. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були 

проведені предметні тижні, під час яких організовуються конкурси, вікторини, виставки 

учнівських робіт, учні знайомляться з науково-популярною літературою, розширюють свої 

знання з предмета. 

Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична 

робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні підструктури основною метою своєї 

роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням 

особливостей методичної підструктури. Річні робочі плани в цілому виконані. 

Робота творчої групи «Обдарованість» спрямована на виявлення та підтримку 

талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності та 

неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати. У 2019/2020 навчальному 

році у школі було сформовано 5-Д клас – клас МАН (кл.керівник Кіреєва Н.А.), у якому 

навчалося 20 учнів. Усі діти обрали тему своєї наукової роботи і розпочали діяльність. У 

грудні 2019 року було проведено шкільну конференцію, де були представлені перші кроки 

п’ятикласників у роботі МАН. 

Шкільна команда, а саме 50 учнів,  брали участь у ІІ (районному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

Призові місця у ІІ (районному) етапі посіли такі учні: 

№ Прізвище ім’я учня Клас Предмет Місце Прізвище, ініціали 

вчителя 

1.  Цуденко Вадим 9 фізика І Максименко І.А. 



2.  Савчіна Софія 9 економіка І Багнюк С.А. 

3.  Мироненко Богдан 9 правознавство І Коваленко О.М. 

4.  Волинський Тимур 10 астрономія І Максименко І.А. 

5.  Колногуз Олександра 9 трудове 

навчання 

(обслуговуючі 

види праці) 

ІІ Штайєр О.В. 

6.  Мироненко Богдан 9 англійська мова ІІ Шатун О.Д. 

7.  Мироненко Богдан 9 російська мова 

та література 

ІІ Остапюк В.В. 

8.  Барановська Ольга 9 географія ІІ Багнюк С.А. 

9.  Барановська Ольга 9 зарубіжна 

література 

ІІ Іванченко Г.І. 

10.  Олексієнко Ярослав 10 історія ІІ Коваленко О.М. 

11.  Ковальчук Ольга 10 правознавства ІІ Коваленко О.М. 

12.  Щербініна Олександра 10 екологія ІІ Цуденко О.В. 

13.  Волинський Тимур 10 біологія ІІ Цуденко О.В. 

14.  Кустовська Вікторія 8 англійська мова ІІІ Мариновська Ю.А. 

15.  Кравчук Ілля 9 англійська мова ІІІ Шатун О.Д. 

16.  Савчіна Софія 9 географія ІІІ Багнюк С.А. 

17.  Савчіна Софія 9 математика ІІІ Бондар Т.І. 

18.  Барановська Ольга 9 історія ІІІ Коваленко О.М. 

19.  Олексієнко Ярослав 10 економіка ІІІ Багнюк С.А. 

20.  Головаха Яна 10 зарубіжна 

література 

ІІІ Губар Т.В. 

21.  Краснова Олена 10 англійська мова ІІІ Мовчан В.І. 

22.  Волинський Тимур 10 російська мова 

та література 

ІІІ Іванченко Г.І. 



23.  Волинський Тимур 10 хімія ІІІ Остапенко Н.Г. 

24.  Волинський Тимур 10 фізика ІІІ Максименко І.А. 

Переможцями у ІІ (районному) етапі ХХ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика стали учні: І місце – Барановська Ольга (9 кл.), ІІІ місце - Плиско 

Валентина (5 кл.), Карєва Вероніка (7 кл.), Мироненко Богдан (9 кл.). 

ІІ місце у ІІ (районному) етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка отримали Плиско Валентина (5 кл.), Мироненко Богдан (9 кл.), ІІІ місце 

посіла Кустовська Вікторія (8 кл.) 

ІІ місце  в районному конкурсі «Космічні фантазії» в номінації «Образотворче 

мистецтво» отримала Міщенко Анна (5 кл.), в номінації «Комп’ютерна графіка»  Кустовська 

Вікторія (8 кл.), в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» Рябчун Анастасія (9 кл.). 

І місце у І (районному) та перемогу в ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, секція «Валеологія», 

здобув Волинський Тимур (10 кл.) та ІІІ місце у І (районному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 

здобула  Щербініна Олександра. 

З 12 березня 2020 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 

406 від 16.03.2020 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

«COVID-19» в закладі була вироблена система організації освітнього процесу за 

технологіями дистанційного навчання. 

1. Створено персональний блог учителя інформатики Заторської С.В. для учнів 2 – 4-х класів 

та 7-го класу – охоплено навчанням 446 учнів. 

 

2. Використано сервіс Google Clasrrom з таких предметів: українська мова й література – 69 

учнів, математика – 251 учень, фізика – 356 учнів, хімія – 356 учнів, інформатика – 578 учнів, 

англійська мова – 389 учнів, захист Вітчизни – 89 учнів, природознавство, біологія – 641 

учень.  

 

3. Використано платформи EdEra та Рrometeus з таких предметів: історія України – 240 учнів 

8 -10-х класів, лайфхаки з усіх предметів, винесених на ЗНО, – 36 учнів 11-х класів. 

 

4. Використано вебресурс «НА УРОК» з таких предметів: історія України, англійська мова, 

українська та зарубіжна література – 641 учень. 

 

5. Використано портал «Мій клас» з предметів українська мова та література для 54 учнів 8-х 

класів. 

6. Використано матеріал «Підготовка до ДПА. Диктанти» персонального сайту О.Авраменка 

для 94 учнів 9-х класів. 

7. Використано вебресурс ZNO.UA з усіх предметів для 36 учнів 11-х класів. 



8. Використали програму ZOOM 18 учителів середньої та старшої школи та 3 учителі 

початкової школи (учителі початкової школи мали щоденний зв'язок зі 100 своїми 

вихованцями). 

9. Використано застосунок Viber з таких предметів: всесвітня історія для 507 учнів 6 – 11-х 

класів, історія України для 237 учнів 6-7 та 11 класів, фізична культура – 1240 учнів, музичне 

мистецтво – 364 учні, образотворче мистецтво – 364 учні. 

10. Використано застосунок Viber з вивчення всіх предметів 16 учителями початкової школи. 

11. Проведено 132 відеоуроки вчителем початкової школи Олійник В.В. з таких предметів: 

математика, українська мова, читання, «Людина і світ», «Еврика». 

12. Не охоплено дистанційним навчанням епізодично (тобто діти лише час від часу 

долучалися до вивчення предметів онлайн) 136 учнів (11%).  

Отже, адміністрація закладу організувала, координувала та здійснювала методичну роботу, 

контроль за виконанням учителями освітніх програм в умовах карантину тощо. 

 Виховна  робота  в  школі  здійснювалася  відповідно  рекомендацій  МОН  України  

щодо  організації  виховної  роботи,  Основних  орієнтирів  виховання  учнів  1 – 11  класів  

загальноосвітніх  закладів  України,  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  

та  молоді,  плану  виховної роботи школи  на 2019/2020 н.р.   План  виховної роботи, 

охоплює всі напрями виховання,  включає  в  себе  календарні,  традиційні шкільні   свята,  

різноманітні  заходи   щодо втілення державних,  обласних  і  районних програм виховання 

молоді. У 2019/2020 н.р. виховна робота в школі реалізується в рамках проєктів: 

1. Я – волонтер та благодійник 

2. Я – мандрівник 

3. Я – українець, громадянин, патріот 

4. Я - за здоровий спосіб життя! 

5. Я – за чисту планету (в рамках міжнародного шкільного проекту «Schoolrecycling» 

6. Я – громадянин світу (в рамках проекту від ЮНІСЕФ «Глобальні цілі сталого 

розвитку» 

7. Хто не знає минулого, той не вартий  майбутнього. 

8. Уроки від батьків. 

9. Конкурс проєктів «Визначні українці».  

 На  позакласних  заходах  класні  керівники  виховують  національну  самосвідомість,  

патріотизм,  формують  фізичну  та  екологічну  культуру,  здоровий  спосіб життя, та 

розвиток творчої особистості. 

1. В рамках проєкту «Я – волонтер та благодійник»  

- шкільною благодійною організацією «Мобілізація добра»була організована акція з 

підготовки святкових подарунки воїнам АТО з нагоди Дня захисника України; 

- у жовтні проведено благодійний ярмарок «Зробимо школу квітучою», кошти  направлені 

для облаштування квітників перед школою ( 32000 грн.) 

- у грудні організовано підготовку та відправлення подарунків до Дня Святого Миколая  

військовим у зону АТО; 

- проведено благодійну акцію «Діти – дітям», в рамках якої відбувся ярмарок (11000 грн) 

та збір необхідних речей для трьох дитячих закладів, у яких перебувають діти , 



позбавлені батьківського піклування: центри психологічної реабілітації в м.Київ і м.Біла 

Церква та школа-інтернат м.Новоайдарівськ. 

2. В рамках проєкту «Я – мандрівник» учні школи відвідали визначні місця м.Києва, 

України та навіть подорожували Європою. 

- учні 6-г, 3-г і 3-а класів відвідали виставку «Мій космос» 

- учні 7-в та 7-г – комплекс «Києво-Печерська Лавра» та музей Голодомору м.Київ 

- учні 10-б та 8-б класу етнокомплекс «Українське село» 

- 2-а клас побував у зоопарку «12  місяців» 

- 6-а, 1-б, 3-а та 2-б класи відвідали комплекс «Мамаєва слобода» 

- 2-б побував у «Долині страусів» 

- 4-а, 5-а та 1-б Національний музей архітектури та побуту «Пирогово» 

- 3-г хлібокомбінат «Кулиничі» 

- учні 4-Б класу відвідали музей фотоілюзій. 

- 5-д перевіряв свій інтелект у квест-кімнатах; 

- 11-а, 8-г та 7- відвідали країни Європи. 

3. В рамках проєкту «Я – українець, громадянин, патріот» : 

- до 250 роковин від дня народження  Івана Петровича Котляревського (1769-1838), 

українського письменника були проведені літературні читання в міській дитячій 

бібліотеці; 

- до Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру екскурсії до музею та тематичні години в класах;  

- до дня Покрови Пресвятої Богородиці,  Дня українського козацтва, Дня захисника 

України учні 2-4 класів підготували святкову лінійку, 9-в та 11-а  класи побували у музеї 

становлення української нації, у 7-а та 6- б класах пройшли уроки мужності; 

- до Дня Гідності та Свободи учні 7-г класу підготували годину спілкування для школярів 

початкової школи; у класних колективах були проведені тематичні години спілкування з 

відвідуванням меморіалу пам’яті у сквері Небесної Сотні м. Вишневе та Алеї Небесної 

Сотні у м. Київ; 

- до дня Соборності України у школі пройшли тематичні виховні години, створено 

інформативну галерею пам’яті. 

- До дня народження Т.Г.Шевченка пройшов конкурс читців серед учнів 5-8 класів. 

4. В рамках проєкту «Хто не знає минулого, той не вартий  майбутнього» було проведено 

тиждень пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, створено виставку та проведено 

тематичну лінійку, також багато класних колективів відвідали музей Голодомору в 

м.Київ. 

5. В рамках проєкту «Я – громадянин світу» протягом вересня – жовтня у школі відбувалися 

заходи по виявленню та запобіганню булінгу серед школярів. Також школа долучилася до 

Всеукраїнського тижня DUCU. Були переглянуті та обговорені фільми «Чучело», 

«Булер». До Міжнародного дня толерантності у школі пройшов тиждень толерантності 

під гаслом "Ти знаєш, що ти - людина?". В класних колективах пройшли різноманітні 

заходи. Для молодших школярів учні 7-г класу провели інтерактивну бесіду з переглядом 

і обговоренням мультфільму "Подарунок". 

У рамках «16 днів проти насилля» та напередодні Міжнародного дня прав людини учні 

школи долучилися до всесвітнього  «Марафону написання  листів». 

6. В рамках проєкту«Я - за здоровий спосіб життя!» у грудні було оголошено місячник 

здоров’я. 2-а, 5-д, 7-а, 8-а, 10-б класи провели тематичні заходи та відбулися шкільні 

змагання з волейболу. 



7. У рамках проєкту «Уроки від батьків» у 3-г класі пройшли майстер-класи та цікаві уроки 

підготовлені та проведені батьками школярів. 

 Незважаючи на карантин та дистанційне навчання, учнівський та вчительський 

колектив активно долучався до різноманітних акцій та флешмобів: 

- В усіх класах було проведено інформативну виховну годину «Як вберегтись від Covid19» 

- «Великоднє диво» - фотоконкурс писанок та пасок; 

- «Земля – наш спільний дім!» - до міжнародного дня Землі діти малювали малюнки та 

провели акцію «Сміття сортуй – планету рятуй!» 

- До Дня пам’яті і примирення учні підготували повідомлення про рідних, які були 

учасниками Другої Світової війни, поділилися родинними історіями про ті непрості часи. 

- До Дня вишиванки – організували і провели флешмоб «Одягни вишиванку» 

 Протягом 2019/2020 навчального року плідно працювала творча група «Патріот». 

Учасники цієї групи систематично проводили благодійні акції на підтримку військових, які 

перебувають в зоні АТО на Сході України чи перебувають на лікуванні у шпиталях. Такі 

заходи полягають у зборі дитячих малюнків, віршів, листів з побажаннями воїнам 

повертатися додому з перемогою живими та здоровими, а також у зборі медикаментів, 

продуктів харчування, засобів особистої гігієни, інших необхідних для військових речей. Під 

керівництвом учителя Литвин Л.М. учні кілька разів відвідували Київський військовий 

госпіталь, який знаходиться у м.Ірпінь. У 2016 році започаткована масштабна акція, 

спрямована на збір пластикових кришечок на протези воїнам, що втратили кінцівки у 

військових діях. Школярі збирають звичайні пластмасові кришечки. Коли назбирують доволі 

багато – відвозять на завод-переробник. За це отримають гроші, які йдуть на виготовлення 

протезів для бійців. Упродовж цього навчального року ця діяльність продовжувалася. 

 З метою гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовки її до життя в існуючих 

соціальних умовах, реалізації її творчого потенціалу, формування в дітей моральних 

цінностей з позиції добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету 

виховання дітей у родині і гуманних взаєминах між членами кожної родини, важливості ролі 

родини в житті суспільства, створення сприятливої трудової атмосфери в родині, виховання 

національної свідомості і самосвідомості, культури поводження в родині, прилучення до 

традицій сімейно-побутової культури українців, активній участі у всенародних і сімейних 

святах у школі здійснювалася виховна робота у школі. Проводились класні та 

загальношкільні батьківські збори, на яких у цьому році приділялась велика увага питанням 

попередження правопорушень та злочинів, відповідальності батьків та дітей за свої вчинки, 

розглядані питання профілактики вживання наркотиків, тютюну та алкоголю. Для цього до 

зборів запрошувались фахівці служби у справах неповнолітніх, представники МВС. 

Соціальною службою школи була спланована робота з неблагополучними та «важкими» 

родинами. 

 У 2019/2020 навчальному році в школі ефективно функціонувала система учнівського 

самоврядування. На початку року було обрано склад учнівського парламенту. На засіданнях 



учнівського парламенту розглядалися всі питання роботи школи. Представники учнівського 

самоврядування разом з педагогами та батьками входили до складу Ради школи. 

 Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту школи, педагогічна і 

батьківська громадськість бере найактивнішу участь в управлінні школою. Так, 

найважливіші питання напрямку розвитку школи, планування її роботи, виносяться на 

розгляд педагогічної ради, ради школи. Організація ефективної роботи школи неможлива без 

діючого постійного зворотного зв'язку з батьками. Адміністрація школи, учителі з увагою 

ставляться до всіх пропозицій і зауважень збоку батьків. У 2019/2020 навчальному році у 

закладі продовжена робота з батьківською громадськістю: у кожному класі працює 

батьківський актив, представники якого входять до складу загальношкільного батьківського 

комітету. Батьки учнів беруть участь у поновленні матеріально-технічної бази школи, в 

контролі організації харчування учнів, їхнього медичного обслуговування. Залучаються 

батьки учнів також до роботи з неблагонадійними родинами з метою запобігання негативних 

умов виховання дітей. 


