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1. Коротка характеристика закладу:
структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу
Фізична присутність - це тільки півсправи.
Набагато важливіше прихильність СЕРЦЯ.
Ельчин Сафарлі
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №158 м. Києва є
юридичною особою, що здійснює свою діяльність згідно довідки АБ
№636126 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та
організацій України та Статуту школи.
Повна поштова
Електронна адреса,
Повна назва ЗНЗ
адреса, телефон
адреса сайту
Середня
загальноосвітня
02125 м. Київ,
sch158@ukr.net
школа І-ІІІ
вул. Стальського, 12
www.school158.edukit.kiev.ua
ступенів №158
(044) 362-45-50
м. Києва
Управління закладом освіти здійснює Гондюл Ірина Леонідівна –
директор школи. Стаж роботи - 28 років, на посаді директора – 7 років.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 39 років.
- Іванкова Світлана Михайлівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 12 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 10 років.
- Харченко Яна Вікторівна - педагог-організатор. Стаж роботи - 8 років.
У школі навчається 863 учні, що складає 30 класи.
Школа І ступеня – 15 класів:
Школа ІІ ступеня – 12 класів:
Школа ІІІ ступеня – 3 класи.
Місія школи: розвиток здорової і самодостатньої особистості,
здатної до творчої діяльності та позитивного мислення, шляхом
впровадження філософії ефективного партнерства та комунікацій.
Девіз школи: «Кращий спосіб зробити дітей успішними - це зробити
їх щасливими!»
Паспорт школи
№
п/п
1
2
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Показники
Мова навчання
Кількість класів
Загальна кількість учнів
1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.
З них на індивідуальному навчанні

Стан
українська
30
863
434
360
69
7

4

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

Кількість
учнів,
охоплених
гарячим
харчуванням
Кількість дітей пільгових категорій:
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування
Діти-інваліди
Діти з багатодітних сімей
Діти з малозабезпечених сімей
Чорнобильці
Учнів із числа дітей із сімей учасників
антитерористичної операції та дітей із сімей
загиблих
(померлих)
учасників
анти
терористичної операції
Талановиті
Діти, які перебувають на внутрішкільному
обліку
Діти, які перебувають на обліку в «групі
ризику»

434+21
124
10
10
57
2
18
27
34
4
7

Загальна кількість працівників, із них:

81

Педагогічних

59

Технічного персоналу

22

Вчителі, що мають вищу категорію

25

Вчителі, що мають І категорію

9

Вчителі, що мають ІІ категорію

10

Вчителі, що мають категорію «спеціаліст»

12

Кількість кабінетів

51

Загальна кількість комп’ютерів:

37

З них в комп‘ютерних класах

18

Кількість робочих місць у комп’ютерних
класах
Кількість художньої літератури у шкільній
бібліотеці
Кількість підручників

14

Забезпеченість учнів підручниками

15

Загальна забезпеченість підручниками

16
8510
14378
1-4 кл. – 84%
5-9 кл. – 91%
10-11 кл. – 143%
98%
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Школа працює в п’ятиденному режимі,
з
8-30
до
19-00.
Організована робота груп подовженого дня для учнів 1-4 класів.
Приміщення школи забезпечують оптимальні умови для організації
навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів. Класні
кімнати та кабінети знаходяться в належному санітарно-гігієнічному
стані, мають естетичний вигляд, укомплектовані наочними посібниками,
необхідними технічними засобами навчання та дидактичними
матеріалами. Створюються і поповнюються відео- та медіатека. В
освітньому процесі використовуються 16 мультимедійних проекторів
(каб. 11, 15, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 48 ) , 2 ноутбуки,
15 телевізорів (каб. 14, 20, 22, 23, 27, вестибюль, методичний кабінет, каб.
31, 36, 39, 42, 43, 46, 48, 49).
Разом з тим, школа має постійну потребу в поповненні навчальноматеріальної бази та удосконаленні естетичного вигляду деяких
приміщень, особливо ремонті коридорів ІІ-ІV поверхів, тиру.
Кадрове забезпечення
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами впродовж
навчального року можна охарактеризувати як 96,5%.

Стаж роботи вчителів
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У школі у 2018-2019 н.р. працювало 6 вчителів, які мають стаж до 3
років, 15 – від 3 до 10 років, 9 вчителів мають стаж від 10 до 20 років і 26
вчителів – більше 20 років.
У закладі працює:
- Педагогів пенсійного віку – 10 осіб.
- Технічних працівників пенсійного віку – 11 осіб.
Середній вік вчителів – 42 роки.
У школі в 2018-2019 н.р. працювало більше жінок-вчителів (55),
чоловіків - 4.
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Якісний склад педагогічних кадрів у 2018-2019 н.р.:
Спеціалістів – 12;
Спеціалістів ІІ категорії – 10;
Спеціалістів І категорії – 9;
Спеціалістів вищої категорії – 25.

Якісний склад педагогічних працівників
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У 2018-2019 н.р. мають звання «учитель-методист» - 15 вчителів,
«старший учитель» - 6 вчителів і «Відмінник освіти України» - 10 вчителів.

За 2018-2019 навчальний рік звільнилися 5 вчителів: (Костяна Н.Б. –
переїзд, Грібінюкова В.В. (була на декретному місці), Роженко О.О. (була
на декретному місці), Ш’юркова К.В. (поміняла місце роботи), Клочкова
Ю.Ю. (сумісник)). З діаграми видно, що плинність педагогічних кадрів
залишається майже стабільною (8,9%).
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У 2018-2019 н.р. атестувалося 18 вчителів.
У 2018-2019 н.р. атестувалося 18 вчителів, із них:
вищу першу
присвоєно
категорію
підтверджено
категорію

другу

спеціаліст

9
тарифний
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тариф- тариф- тарифний
ний
ний
розряд розряд розряд

2

2

5

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

1
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Звання вчителів (2018-2019 н.р.)

присвоєно звання

2

Учитель
методист/
виховательметодист
-

підтверджено звання

2

5

Старший учитель/
старший вихователь

Стан і розвиток шкільної мережі
Шкільна мережа сформована на підставі нормативів і санітарногігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Впродовж
трьох років моєї роботи на посаді директора школи проводилася
планомірна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі:
2012201320142015- 2016- 2017- 20182013
2014
2015
2016
2017 2018 2019
Кількість класів
23
23
24
24
25
28
30
Кількість учнів
Середня
наповнюваність

548

559

641

688

744

812

863

23,8

24,3

26,7

28,7

29,8

29

28,8

Ці дані вказують на те, що щороку кількість дітей в класах зростає та
середня наповнюваність залишається стабільною. Це є хорошим
показником роботи всіх учасників освітнього процесу: як вчителів,
техперсоналу, так і батьків і учнів.
З 01.09.2018 р. по 31.05.2019 р. до школи прибуло 15 учнів, а вибуло – 31.
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Невирішені питання:
- школі бракує чоловіків-вчителів, адже тільки 7% педагогів в нашій школі
- чоловічої статі;
- не всі вчителі готові розвиватися в професійному та особистісному
напрямку, приймати сучасних дітей, знаходити з ними порозуміння;
- є вчителі, які не дотримуються трудової дисципліни, що негативно
впливає на класний колектив та шкільні устрої;
- існує плинність технічного персоналу школи, що гальмує трудові
процеси.
Основні завдання:
- при виборі кандидатури на посаду вчителя перевагу віддавати педагогам,
які розуміють «НАВІЩО» вони прийшли до школи;
- за можливості на посаду вчителя брати тих вчителів, які успішно дали
пробний урок;
- створити в закладі освіти простір ВДЯЧНОСТІ (активно використовувати
листівки вдячності, дзвінки ввічливості, чашу вдячності, листи подяки
батькам, учням, вчителям, організовувати індивідуальні зустрічі-подяки з
усіма учасниками освітнього процесу тощо);
- удосконалити ЕТИЧНИЙ СТАНДАРТ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГА СЗШ
№158 м. КИЄВА;
- впроваджувати ідеї корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в
закладі, а саме:
забезпечити чітке розуміння співробітниками місії, мети та
організаційної культури закладу;
забезпечити співробітникам можливості навчання;
надавити підтримку та оцінку значущості роботи вчителя;
втілити проект "Фабрика ідей", в рамках якого кожен співробітник,
учень, член родини може розробити та надати ідею для реалізації в школі;
мотивувати етичну поведінку вчителів тощо.
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2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад
Чим неімовірнішим здається завдання,
тим цікавіше його вирішувати.
У

2018-2019 навчальному році освітня діяльність педагогічного

колективу здійснювалася відповідно до обраної стратегії, спрямованої на
розв’язання такої науково-методичної ідеї: «Створення емоційноінтелектуального освітнього простору».
Стратегічні завдання - це ті конкретні рубежі, на досягнення яких
спрямована діяльність навчального закладу у 2018-2019 н.р.
Стратегічні завдання:
- Побудова та впровадження освітньої моделі діяльності школи «3В»:
3В = Великі люди + Великі ідеї + Великі справи.
- Створення та ініціювання запуску внутрішньої комунікативної
структури «3С» закладу освіти: 3С = співпрацювати + служити +
спілкуватися.
- Здійснення комплексного підходу до управління школою на основі
екологічного лідерства.
- Впровадження кармічного менеджменту стартапів.
- Min КОНТРОЛЮ, max ДОВІРИ.
- Плекання в дітях інтересу до світу цінностей.
- Навчання в діалозі.
- Розширення можливостей соціалізації учнів.
- Бібліотеці – «друге життя»!
- Розвиток в учнів інтересу до книги та читання.
- Створення кольорового іміджу уроку.
- Інтегративний підхід у навчанні, що ґрунтується на формуванні
компетентностей, необхідних дітям для успішної самореалізації в
суспільстві.
- Здоров'я через освіту.
- Втілення партнерської моделі «МИ».
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- Організація виїзних освітніх івентів для вчителів.
- Побудова спільноти відповідального учительства.
- Мотивація дітей до освітньої діяльності.
- Залучення вчителів до участі у фаховому конкурсі «Учитель року –
2019» в номінаціях: «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я».
На розв’язання цих завдань були спрямовані всі форми методичної
роботи: педради, семінари, засідання методичної ради, методичних
комісій. Вивчалися проблеми адаптації до навчання учнів 1, 5, 10 класів.
Велася підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної
підсумкової атестації. Розроблено заходи щодо збереження контингенту
учнів.
Невирішені питання:
-

забагато

поставлених

навчальний рік

завдань

(стратегічні

на

завдання

вирішено на 70%.);
- не всі завдання були конкретними,
вимірними та досяжними.
Основні завдання:
- обрати на новий навчальний рік 5 актуальних завдань для вирішення їх
колективом;
- у постановці завдань на новий 2019-2020 н.р. скористатися концепцією
SMART (з англ. перекладається як "розумний"), що визначає критерії
завдань і цілей: Specific (конкретність), Measurable (вимірність), Achievable
(досяжність), Relevant (актуальність) і Time-bound (обмеженість у часі);
- при постановці завдань на новий навчальний рік спиратися на Концепцію
Нової української школи та Концепцію розвитку школи на 2018-2023 рр.
«Збережемо в собі Людину».
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3. Створення умов для обов’язкового здобуття загальної
середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону.
Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового
здобуття загальної середньої освіти. Заходи, що вживалися
закладом з метою повернення їх до навчання.
Страшно те, що люди готові відмовитися
від СПРАВЖНІХ ПОЧУТТІВ І ЕМОЦІЙ, ЛЮБОВІ
в обмін на простий життєвий комфорт.
Насправді, саме ці почуття і роблять нас ЛЮДЬМИ.
Комфорт не подарує щастя,
а значить, і не зможе заподіяти нам болю…
Школа розташована в мікрорайоні "Воскресенка".
Формування і розвиток сучасної матеріально-технічної бази для
якісного забезпечення освітнього процесу постійно перебуває у центрі
уваги адміністрації школи.
Матеріально-технічна база
Діяли навчальні кабінети та інші приміщення технічного і санітарногігієнічного призначення, що давали можливість у повній мірі
забезпечувати освітній процес, а саме:
 кабінети початкових класів
15
 кабінет української мови
3
 кабінет хімії та біології
2
 кабінет географії
1
 кабінет інформатики
2
 кабінет музики
1
 кабінет іноземної мови
6
 кабінет російської мови та світової літератури
2
 кабінет фізики та астрономії
1
 кабінет математики
2
 кабінет історії та правознавства
1
 кабінет трудового навчання
1
 медичний кабінет
1
 бібліотека
1
 читальний зал
1
 зала історії школи
1
 спортивна зала
2
 актова зала
1
 їдальня на 280 посадочних місць
1
 лабораторії з фізики та хімії
2
 радіовузол
1
 кабінет психолога
1
 конференц-зал
1
 спортивний майданчик
1
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 футбольний майданчик
2
Кабінети оснащені та забезпечені необхідними приладами,
препаратами, у відповідності до вимог Державних стандартів.
У школі працювало 37 комп'ютери, з них 18 використовувалося в
освітньому процесі. Для
послуг
учасників
освітнього процесу школа
має нові технічні засоби
навчання
(телевізори,
мультемедійні проектори).
Школа
безкоштовно
підключена до мережі
Інтернет.
У
школі
налагоджено відповідну
систему роботи з питань
охоплення дітей шкільного віку навчанням.
Заступником директора школи з навчально-виховної роботи
Долотовою І.Є. своєчасно складаються і подаються до відділу освіти звіти
про стан охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням; тримається
на постійному контролі ведення ділової документації (списків первинного
обліку дітей, які підлягають навчанню, алфавітної книги запису учнів,
книги обліку руху учнів, особових справ, класних журналів) відповідно до
встановлених нормативно-правовими документами вимог.
Своєчасно було зібрано довідки випускників 2018 року.
Систематичний контроль за відвідуванням учнями школи, сприяння
продовженню навчання випускників 9-х класів в ПТУ, ліцеях, коледжах
міста.
Адміністрацією школи,
педагогічним колективом проведено
достатню роботу щодо залучення учнів до отримання подальшої освіти.
З боку керівництва школи, класних керівників, вчителів приділяється
належна увага щоденному контролю за відвідуванням учнями занять,
проведенню оперативної і ефективної роботи з дітьми, схильними до
пропусків уроків, вчасно до відділу освіти подаються письмові інформації
про відвідування учнями занять.
Враховуючи виняткову важливість питань обліку дітей шкільного
віку, охоплення їх навчанням, необхідно підвищити контроль та
відповідальність адміністрації школи, класних керівників випускних
класів, які повинні забезпечили вчасну подачу довідок про подальше
навчання.

9-А

28

28

9-Б

27

27

Всього

55

55

-

-

18

32

14

-

Виїхали за межі міста, України

-

Не визначились

Відомості про працевлаштування
випускників 9-их класів 2018 р.
З них
Продовжують здобувати
отримали:
загальну середню освіту

Працюють

25

1
25
-

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

1

12

-

-

-

1

-

-

-

3

20

-

-

-

3

-

-

Діти-інваліди, які не можуть
продовжувати навчання
Інше (вказати причину)

1

Працевлаштовані
Не визначились
Виїхали за межі міста, України

1
1
-

1
1
-

Діти-інваліди, які
не можуть продовжувати навчання
Інше
(вказати причину)

на курсах при ВНЗ

-

у закладах професійно-технічної освіти

-

-

28

у закладах професійнотехнічної освіти
у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівня
акредитації
Екстерном

28

у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Всього

у вечірніх школах

28

у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

атестати

28

у 9 класі (повторно)

Кількість випускників 11-х класів

11-А

табелі

№№
ЗНЗ
клас

у 10 класі

табелі

свідоцтва

Клас

Кількість випускників
9-х класів
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Відомості про працевлаштування
випускників 11-их класів 2018 р.
З них
Продовжують
отримали: здобувати освіту:
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У школі дотримується нормативні документи при зарахуванні і
відрахуванні дітей. На всіх неповнолітніх, які переходять на навчання до
інших шкіл міста, є довідки про продовження навчання. Зібрано довідки
про продовження навчання випускників 9-х класів. На учнів, які вибули до
інших міст, в наявності заява батьків, у якій зазначено причину вибуття та
населений пункт, до якого переїжджає сім’я, довідка з нового місця
навчання.
Класними керівниками здійснюється постійний контроль за
відвідуванням учнями школи. Проводяться заходи щодо підвищення рівня
профілактики правопорушень серед дітей. У кожному випадку пропуску
уроків учнями з’ясовуються причини і вживаються заходи щодо залучення
їх до школи. Відпрацьована система звітування класними керівниками
щодо причин відсутності учнів (за допомогою «Журналу обліку відсутніх»
та написання доповідних записок на ім’я директора школи).
Усього в школі у 2018-2019 н.р. виявлено 6 дітей, у яких мали місце
поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Морозов Д. – 9-Б
кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), Трунов В. – 9-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.),
Кіпріянов О. – 9-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), Широбоков Ол. - 11-А кл.
(кл.кер. Осьмак О.С.)., Чухненко П., Гребінович А. – 10-А кл. (кл.кер.
Алієва О.В.)
Адміністрація школи та класні керівники взяли під контроль цих учнів
та вжили відповідних заходів щодо повернення дітей до навчання та
систематичного відвідування ними школи.
Робота щодо охоплення учнів навчанням здійснювалася різними
шляхами, а саме:
1. Загальношкільна настановча конференція батьківської ради:
«Батьківський нетворкінг».
2.Розгляд питання щодо стану відвідування учнями школи на класних
батьківських зборах /Класні керівники, постійно/.
3.Повідомлення батьків важковиховуваних учнів та учнів «групи ризику»
/у письмовій формі/ про стан відвідування їхніми дітьми школи та їх
рівень навчальних досягнень /Заст. директора з навчально-виховної
роботи Долотова І.Є. один раз на семестр/.
4. Робота психолога і соціального педагога:
- Консультація з педагогами 1-х класів «Як допомогти дитині успішно
адаптуватися до шкільного життя» (вересень).
- Групові розвиваючі заняття з учнями 5 класів «Ми та наш клас»
(вересень).
5. Профорієнтаційна діагностика учнів 9 класів (психолог, жовтень, 2018
р.).
6. Методичний психологічний тренінг «Ресурсні можливості творчого
самовираження дітей» (психолог, листопад 2018 р.).
7. Індивідуальні консультації для педагогів з питань адаптації учнів 1, 5, 10
класів. (психолог., жовтень 2018 р.).
8. Психологічний супровід дітей, які мають ознаки дезадаптації (психолог).

17

9. Вивчення умов життя учнів, стану сімейного
виховання,
спільної
діяльності сім’ї та школи (Адміністрація, кл.кер., пстхолог., листопад 2018
р.).
10. Працює релакс-кімната довіри з психологом (психолог, листопад 2018
р.)
11. Бесіда з учнями, які пропускають уроки без поважних причин
(адміністрація, психолог, листопад 2018 р.)
12. Консультація для батьків щодо жорстокості та насильства в сімейному
та дитячому середовищі (січень, психолог)
13. Анкетування серед батьків «Прислухаючись до голосів батьків»
(Долотова І.Є., психолог )
14. Презентація для батьків «Як потрапити до школи - дорожня карта для
батьків дітей» (Іванкова С.М.).
15.Індивідуальні консультації для батьків «Наша робота над стосунками з
дітьми» (психолог).
16.Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей, що
опинились в складних життєвих обставинах (психолог, ЗДВР)
17. Батьківські збори Тет-А-Тет. (березень 2019 р.)
18. Розміщення матеріалів «Як виховати дорослого», або станьте батьками,
якими ви хочете бути!» в групі ФБ «Територія батьків СЗШ №158 м.
Києва» (психолог).
19. Інтерактивне заняття «Школа батьків» (психолог, соціальний педагог,
квітень 2019 р.).
20. Щорічний звіт директора школи перед громадськістю про роботу в
2018-2019 н.р.
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Стан пропусків учнями школи у 2018-2019 н.р.
Клас

І семестр ІІ семестр

Всього

Класний керівник
Черненко Т.Я.

1-А
1-Б

322

464

786

512

566

1078

1-В

492

728

1220

1-Г
2-А
2-Б
2-В
2-Г

475

555

1030

348

514

862

188

150

338

353

423

776

456

423

879

3-А
3-Б

313

319

632

252

286

538

3-В
3-Г

225

422

647

299

570

869

4-А

262

299

561

4-Б
4-В
5-А
5-Б
5-В
6-А

304

358

662

487

564

1051

316

482

798

354

564

918

409

525

934

257

393

650

6-Б
6-В
7-А

395

467

862

337

584

921

525

671

1196

7-Б
8-А

363

489

852

220

290

510

8-Б
9-А
9-Б
10-А
11-А

510

882

1392

293

405

698

543

812

1355

542

846

1388

215

333

548

11-Б

323

467

790

Всього

10890

14851

25741

Донєва Л.М.
Лобирева Є.О.
Звощик В.А.
Шевчук О.С.
Дюдіна О.В.
Закревська К.В.
Мельник М.Є.
Скетецька Л.В.
Мінахіна С.В.
Біляченко Р.В.
Лісаченко С.С.
Половко С.М.
Ляшенко А.Д.
Ткаченко В.М.
Лакоцька Ю.М.
Гаркуша М.А.
Одинець Т.І.
Сулима В.О.
Мисовська О.Ю.
Кучай М.В.
Хаустова О.В.
Ісаєнко С.Б.
Гетьман О.В.
Якусевич Л.М.
Коваленко О.П.
Хоменко В.С.
Алієва О.В.
Осьмак О.С.
Гревнєва С.В.
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Незначний стан пропусків у 2-Б кл. (кл.кер. Дюдіна О.В.), 3-А
кл. (кл.кер. Скетецька Л.В.), 3-В кл. (кл.кер. Біляченко Р.В.), 4-А кл.
(кл.кер. Половко С.М.), 4-Б кл. (кл.кер. Ляшенко А.Д.), 6-А кл. (кл.кер.
Сулима В.О.), 8-А кл. (кл.кер. Гетьман О.В.), 11-Б кл. (Осьмак О.С.).
Занепокоює стан відвідування учнів в 1-В кл. (кл.кер. Лобирєва
Є.А.), 8-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.), 9-Б кл. (кл.кер. Хоменко В.С.), 10-А
кл. (кл.кер. Алієва О.В.).
У школі упорядковано шкільну документацію, ведеться «Журнал
обліку відсутніх», папки на кожного «важкого» учня, учня з «групи
ризику», учня з неблагополучної сім’ї.
Адміністрація школи робить аналіз стану відвідування учнями школи
щодня і щомісяця. Аналізуючи причини невідвідування учнями школи,
слід зауважити, що більше всього учні пропускають школу з причини
хвороби. Зроблений також аналіз і стану пропуску учнів школи за
записками батьків.
Під час індивідуальних бесід з батьками адміністрація, класні керівники
ведуть активну роботу по роз’ясненню законів та нормативних актів, що
зобов’язують
батьків
нести
адміністративну
та
кримінальну
відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх
дітей.
Заходи щодо залучення всіх дітей шкільного віку до навчання
1. Робота психолога і соціального педагога:
1.Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на
виховання дітей. (впродовж року, ЗДВР, психолог, соц. педагог).
2.Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень та
низькою мотивацією навчальної діяльності, щодо відвідування школи.
/Протягом року/.
3.Надання психологічної допомоги учням, які пропускають школу з
причини виникнення конфліктної ситуації в учнівському колективі /За
необхідністю/.
4. Мотиваційні бесіди з учнями, що не мають бажання навчатися,
мають поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів навчальної
діяльності та підвищення інтересу до навчання (Широбоков О. – 11-Б кл.,
Трунов В. – 9-Б кл., Чухненко П., Гребінович А – 10-А клас, Кіпріянов О. –
9-Б кл. та ін.) / Протягом року/
5. Поради батькам електронною поштою «50 фраз, які хоче чути
дитина» (психолог, соціальний педагог, січень 2019).
6. Профілактика конфліктних ситуацій «учень-учень», «ученьбатьки», «учень-вчитель», «учитель-батьки» (індивідуальні консультації за
участю адміністрації, кл.кер. та психолога, постійно).
7. Відвідування учнів вдома /за необхідністю/ (соціальний педагог,
ЗДНВР).
2. Робота учнівського самоврядування:
1. Засідання членів учнівського самоврядування «Від усвідомлення
себе до ефективної командної взаємодії» (ЗДВР, Президент школи)
2. Акція «Хто спізнився на урок?» (Жовтень, 2018р.; лютий, 2019 р.).
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3. Бесіда тет-а-тет учнів школи з
директором
школи
«Ріка
роздратування або що робити, якщо гнів накриває» (1-11 кл., жовтень 2018
р.)
3. Робота батьківської ради:
1. Контроль за станом відвідування учнями школи (Адміністрація,
кл.кер., постійно)
2. «Корисні зустрічі» - консультування батьків з проблем адаптації
учнів до нових умов навчання та виховання.
3. «Способи подолання негативних станів». Консультування щодо
проблем в родинах (психолог, жовтень 2018 р.)
4.
Проведення
індивідуальних бесід з батьками
з питань відвідування школи та
успішності.
5. Тренінги спілкування
(психолог, листопад 2018р.)
4.
Робота
адміністрації,
класних
керівників,
педколективу:
1. Забезпечення контролю
за відвідуванням занять учнями
(щодня).
2. Вивчення стану працевлаштування випускників 9,11 класів 2018 р.
3. Робота з батьками, діти яких схильні до правопорушень.
(Постійно).
4. Розміщення матеріалу в закритій групі Фейсбук «Територія
батьків СЗШ №158 м. Києва» на тему: «Секрети подолання деструктивної
поведінки дітей» (листопад, 2018
5. Заняття школи молодого вчителя: майстер-клас «Нові підходи
«розумного навчання» в школі» (Іванкова С.М., листопад 2018)
6. Бесіда з учнями, які пропускають уроки без поважних причин
(постійно).
7. Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу
ситуації по школі за день /Систематично/.
8. Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації
про кількість відсутніх учнів по школі за схемою:
3 них:
Всього
Поважна причина
Причина не
Клас
По хворобі
відсутніх
(за записками)
встановлена
9. Щоденне подання класними керівниками директору доповідних
про причини відсутності учнів у школі за формою:
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№

Прізвище, ім'я учня,
що був відсутнім у
школі

Причина відсутності

10. Наради при ЗНВР:
- організація роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних
досягнень (лютий, 2019 р.)
11. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на
кожному уроці /Педколектив, систематично/.
12. Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам
та
по
дням
/Адміністрація,
щомісяця/.
13.
Врахування
адміністрацією
школи
стану
відвідування учнями навчальних
занять при атестації класних
керівників.
12. Збір інформації (1 раз на 3
місяці) про учнів, що стоять на
обліку важковиховуваних учнів та
в «групі ризику» за формою:
Оцінка успішності, відвідуваності і працездатності учнів
По ___________
Дата «_____»________________ 20____р.
(предмет)
учня _____ класу _______________________________________
(прізвище, ім’я)
1. Встигає на __________________________________________________
2. Відвідуваність _______________________________________________
3. Працездатність ______________________________________________
4. Дисциплінованість ____________________________________________
5. Причина поганої успішності ____________________________________
Вчитель-предметник __________________________ ___________
13. Представлення зібраних даних у вигляді діаграм.
5. Профілактичні бесіди щомісяця з шкільним поліцейським
Занюк Л.Б.
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Невирішені питання:
- зберігається тенденція у невеликої кількості учнів школи пропускати
уроки без поважної причини;
- не всі учні, які тимчасово не відвідували заклад освіти, своєчасно
подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх
замінюють, про причину відсутності на уроках;
- не всі батьки попереджають класних керівників про факт запізнення на
уроки (наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря), як
в усній, так і письмовій формі (заздалегідь);
- велика кількість пропусків навчальних днів учнями 1-В кл. (кл.кер.
Лобирєва Є.А.), 8-Б кл. (кл.кер. Якусевич Л.М.), 9-Б кл. (кл.кер. Хоменко
В.С.), 10-А кл. (кл.кер. Алієва О.В.);
- недостатній контроль батьків та деяких класних керівників за
відвідуванням учнями школи;
- не всі батьки є авторитетом для дитини.
Основні завдання:
- всім членам педколективу з дітьми, які порушують Правила для учнів,
практикувати
КАРТКУУСВІДОМЛЕННЯ;
- всім класним керівникам 5-11
класів надавати письмову
інформацію
1
раз
на
півсеместр
заступнику
директора
з
навчальновиховної роботи Долотовій І.Є.
щодо наявності учнів, які
пропускають
школу
без
поважних причин;
продовжити
практику
щоденного обліку і аналізу
пропуску учнями занять;
- всім педпрацівникам активно
користуватися «Алгоритмом
реагування на випадки булінгу
(цькування)
в
шкільному
середовищі»;
зробити
традиційними
мотиваційні уроки та цінні
години в школі;
- активно залучати працівників
шкільної поліції до роботи з учнями, що пропускають уроки без поважних
причин.
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.
Робота педагогічної ради.
Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.
Ми відповідальні не тільки за те,
що робимо, а й за те, що не робимо.
Мольєр
Робота науково-методичної ради (голова Поліщук К.І.) була
спрямована на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки
вчителів.
Члени науково-методичної ради школи вивчали такі питання:
 підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом
впровадження сучасних освітніх технологій;
 методично-експертне забезпечення атестаційного періоду;
 організація роботи з обдарованими учнями;
 мультипрофільне навчання як одна з форм профілізації старшої
школи;
 організація методичної роботи в школі;
 робота педколективу щодо формування в учнів мотивації навчальної
діяльності в сучасних умовах;
 з досвіду роботи вчителів щодо створення сучасного освітнього
середовища у Нової української школи;
 результативність освітньої діяльності;
 творчі звіти педпрацівників, які атестуються;
 діяльність педколективу щодо проектування
інноваційного
педагогічного простору;
 результативність участі учнів в олімпіадах, конкурсах: позитивні
зрушення та проблеми;
 моніторингові дослідження та їхня роль у підвищенні мобільності
педагогів.
 стан роботи з молодими спеціалістами;
 про роботу методичних комісій учителів з реалізації науковометодичної ідеї.
У 2017-2018 н.р. у школі працювали 7 предметних методичних
комісій.
Науково-методичні ідеї
шкільних предметних методичних комісій на 2018-2019 н.р.
Методична комісія
Науково-методична ідея
Методична комісія
філологічного циклу
Методична комісія
іноземної мови

вчителів Як підготувати та провести смачний,
ароматний, кольоровий урок?
вчителів Вивчення іноземної мови через методи
мнемотехніки та ейдетики

Методична комісія
вчителів Використання медіаосвітніх технологій
математики, інформатики
уроках математики та інформатики

на
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Методична комісія
вчителів
Ігромоделювання на уроках історії
суспільних дисциплін
Методична комісія
природничих наук

вчителів Еколого-освітня діяльність як засіб створення
середовища для самореалізації особистості

Методична комісія
вчителів
фізкультури, курсу «Захист
Вітчизни»
Предметно-методична комісія
гуманітарних та математичноприродничих
дисциплін
початкової школи

Здоров‘язберігаючий
сучасний
фізкультури та курсу «Захист Вітчизни»

урок

Безпечний
фізичний,
емоційний
психологічний освітній простір НУШ

та

Методичними комісіями керували досвідчені вчителі. Слід
відзначити роботу голів предметних методичних комісій Донєвої Л.М.,
Коваленко О.П. та Гревнєваої С.В., які творчо підійшли до виконання своїх
обов’язків.
Одна важливих форм роботи методичних комісій – предметні
марафони, що дають можливість залучати учнів до вивчення предмету,
підвищувати їх пізнавальну активність.
Протягом Марафону початкової школи кожен учитель доцільно і
важливо показував дітям, що він вірить у їхні сили, разом з ними радіє
успіхові кожного. Продемонструвавши свою роботу під час проведення
відкритих уроків та виховних заходів, учителі початкових класів ще раз
довели, що вони є справжніми фахівцями своєї справи, а учні школи –
талановиті, розумні, активні і допитливі. А гаслом до кожного уроку стали
слова В.О.Сухомлинського: «Щоб дитина була палко зацікавлена у
навчанні, їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче інтелектуальне
життя».
Так, 17 вересня 2018 р. Марафон початкової школи розпочався
«жовтим» понеділком. Жовтий колір в одежі, малюнках – це дуже теплий
і приємний відтінок,
що несе в собі радість,
надію та щастя. Таким
і виявився перший
день
Марафону
–
позитивним
та
щасливим!
Всі ми - це
частини
одного
великого
вітража.
Кожен унікальний і
несе свій неповторний колір в цей світ.
Самі за себе говорять назви проведених заходів:
година розваг «Вчимося з ЛЕГО», вчитель Черненко Т.Я.;
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українська мова. Буквар. «Слова – назви предметів. Слова –
назви дій», вчитель Донєва Л.М.;
виховна година «Що таке дружба?», вчитель Лобирева Є.О.;
виховна година «Обережно! Рух на дорозі!», вчитель
Закревська К.В.;
урок математики. «Письмові прийоми множення на кругле
число», вчитель Ткаченко В.М.;
урок-тренінг «Безпека на дорозі – безпека життя», вчитель
Звощик В.А.;
година спілкування «Людина починається з добра», вчитель
Шевчук О.С.;
година математичних розваг, вчитель Дюдіна О.В.;
виховна година «Здоров'я найбільший скарб», вчитель Половко
С.М.;
вікторина «З якої казки...?», вихователь ГПД П'ятницька Л.Я.
година спілкування «Як ми виконуємо доручення», вихователь
ГПД Дальченко І.М.;
журнал-подорож в країну Добра, вчитель Ляшенко А.Д.;
інтерактивний виховний захід «Подорож у країну Доброти»,
вчитель Мельник М.Є.;
інтелектуальна гра «Найрозумніший», вчитель Скетецька Л.В.;
урок математики «Одиниці довжини», вчитель Лісаченко С.С.;
виховна година «Країна ввічливості», вчитель Біляченко Р.В.;
літературна вікторина «Мої улюблені казки», вчитель Мінахіна
С.В.
З метою пропаганди здорового способу життя проводився марафон
фізичної культури і спорту, який був присвячений темі: «Здоров'я кожної
людини – це його багатство».
Марафон фізичної культури та
курсу «Захист Вітчизни» було
традиційно розпочато уроками з
такою
тематикою:
«АКМрозбирання та збірка» (вчитель
Сулім В.П.), «Травматичний шок»
(вчитель Ісаєнко С.Б.), «Вправи для
оволодіння навичками пересувань»
(вчитель Линчик Є.С.), змагання з
волейболу
(вчителі
Крушельницький О.О., Красова
О.В.), «Веселі старти» (вчитель Біляченко Р.В.), майстер-клас з хореографії
(керівник гуртка Еттліх Т.В.), урок-змагання (вчителі Красова О.В.,
Линчик Є.С.), майстер-клас з футболу, карате (Демський М.М., Трейтяк
Д.В.).
На уроки фізкультури запрошувалися видатні спортсмени. Так, 14
вересня 2018 р. для учнів 4-А кл.,5-А кл.,6-А кл. та 8-А кл. уроки
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фізкультури провів Крайник Ігор Васильович - головний інструктор
клубу айкідо «Мутокукан».
Під час Марафону суспільних наук учні активно брали участь у
підготовці різноманітних заходів, а саме
виставка «Як тебе не любити, Києве мій»
(до 75 річниці визволення Києва) (вчитель
Гаркуша М.А.), інформаційна хвилинка
«Пам'ятаємо заради життя», «У козацької
пісні – дух нації» (вчитель Широкова
О.М.), «На західному фронті без змін»
(урок-реквієм до 100-річчя закінчення
першої світової війни), інформаційний
стенд «Цей тиждень в історії», відбулась
інтелектуальна гра для учнів 7-го класу
«Знайка», конкурс «Найкращий знавець
літопису «Повість минулих літ» (вчитель Осьмак О.С.), урок-подорож
«Загадковий Єгипет» (вчитель Мотова М.С.). Учні 11-А класу відвідали
музей історії України в другій світовій війні (вчитель Осьмак О.С.).
З 03.12. по 07.12.2018р. було
проведено Марафон іноземної мови.
Відбулися такі уроки та позакласні
заходи: «Thanksgiving Day» (вчитель
Лакоцька Ю.М.), вікторина «Свята в
Німеччині» (вчитель Линчик Є.С.),
«Талановиті люди. Ілюзіоністи» (вчитель
Поліщук К.І.), виховний захід «Christmas»
(вчителі Алієва О.В., Поліщук К.І.),
«Merry Christmas» (вчитель Кузнєцова
Ю.М.).
У ході проведення Марафону природничих дисциплін відбулися
такі заходи: виставка «Відкриття, які змінили світ» (Мисель Т.П.),
Конкурс-дизайн емблем для хімічного, фізичного, біологічного та
географічного кабінетів, лекція «Аспекти сучасної репродуктології та
імунології» (випускниця школи Степанюк Катерина), урок-гра
«Дивовижна Україна» (Хоменко В.С.), екскурсія учнів до Національного
науково-природничого музею «Історія
органічного світу» (Гревнєва С.В.), урокдослідження з анатомії людини (Гетьман
О.В.),
урок-практикум
з
хімії
«Дослідження фізичних і хімічних явищ
на прикладах побутових хімікатів і
харчових продуктів» (Гревнєва С.В.),
«Хімічна лабораторія відкриває двері»
для початкової школи (Гревнєва С.В.),
«Японія – країна вранішнього сонця»
(Хоменко В.С.), урок-дослідження «Чай: географія та традиції» (Хоменко
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В.С.), екскурсія до музею медицини (Гетьман
О.В.),
майстер-клас
«Популяризація технічної екологічної освіти» (Гревнєва С.В.), зустріч зі
студенткою 5 курсу медичного університету ім.. О. Богомольця Євтушок
Вікторією, бінарний урок з географії «Дніпро – колиска цивілізації»
(Хоменко В.С.).
Активно пройшов Марафон філологічного циклу. Були проведені
наступні заходи: «Орфографічний спринт», лінгвістичний марафон для
учнів 5-11 класів (Коваленко
О.П.),
літературний
«Стартап» (Хаустова О.В.),
квест «Ми знаємо українську
мову» (Мисовська О.Ю.,
Сулима В.О., Ляшко Н.М.),
бліц «Атисуржик», «Експрес
урок з української для
вчителів» (Коваленко О.П.),
проект «Ювіляри 2019 року»
(Мисовська О.Ю.), віртуальна
подорож
«Слідами
літературних героїв».
У березні 2019 р. було проведено Марафон математики та
інформатики.
Вчителі
провели наступні заходи:
конкурс малюнків «Створи
нового казкового героя за
допомогою
геометричних
фігур»
(Якусевич
Л.М.),
конкурс авторських задач,
змагання з Джанги, конкурс
«Усний рахунок» (Якусевич
Л.М.), математичний турнір
(Іванкова С.М.), математична ігротека (Гондюл І.Л.).
Протягом 2018-2019н.р. на нарадах при директорі були розглянуті
такі питання:
- підготовка школи до організованого початку 2018-2019н.р.;
- організація охорони праці в навчальному закладі;
- горизонтальне делегування повноважень серед членів
педагогічного колективу.
- про попередження дитячого травматизму під час організації
освітнього процесу;
- про підсумки складання соціальних паспортів учнів класів та
школи на 2018-2019н.р..
- про забезпечення учнів підручниками;
- про якість і організацію харчування;
- про виконання закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» в організації навчально-виховного процесу в школі.
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- про стан роботи шкільної бібліотеки.
про стан організації методичної роботи з педагогами у
контексті роботи над науково-методичною ідеєю школи.
про підсумки участі школярів у ІІ(районному) етапі
Всеукраїнських олімпіад із базових
дисциплін.
- про стан виховної та
правовиховної роботи в школі;
- про стан ведення журналів
інструктажу з БЖД;
- про підсумки участі
педагогів у конкурсі «Учитель
року»;
- про робота педагогічного
колективу
по
запровадженню
нових освітніх технологій;
- про роботу психологічної служби в школі;
- про реалізацію науково-методичної ідеї щодо створення емоційноінтелектуального простору в школі;
- про результати проведення шкільних предметних марафонів;
- про роботу органів учнівського та батьківського самоврядування;
- аналіз виконання річного плану на 2018-2019 н.р.;
- про професійний розвиток вчителів у 2018-2019 н.р.;
- про результативність роботи педпрацівників;
- про підсумки навчальних досягнень учнів за 2018-2019н.р.
- про підсумки виховної роботи в школі за 2018-2019 н.р.
Згідно з річним планом адміністрацією школи здійснено тематичний
контроль щодо виконання рішень педагогічної ради. Під час перевірки
встановлено, що переважна більшість запланованих заходів виконана.
30 серпня 2018р. відбулося засідання педради з порядком денним:
«Перезавантаження шкільних мрій: цілі, планування, енергія,
результат», на якому були обговорені такі питання:
• Процвітаюча школа…
• Прискорювачі розвитку Вчителя.
• Як виміряти коефіцієнт
активності власних ресурсів?
• ТОП-5 чарівних слоганів
Вчителя.
• Правильне
запитання
зранку.
• Підсумки ЗНО-2018.
• Визначення
персональних і командних
цінностей
педколективу
в
форматі
VALUES
HappyUkraine.
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• Презентація
Концепції розвитку школи на 2018-2023 рр.
• Ноу-Хау 2018-2019 н.р.
Згідно з рішенням педради (протокол № 1 від 30.08.2018р.) протягом
вересня-жовтня 2018р. були здійснені такі заходи:
1. Впроваджуються освітні програми Нової української школи.
2. Впроваджується освітня модель діяльності школи «3В»: 3В =
Великі люди + Великі ідеї + Великі справи.
3. Створено внутрішню комунікативну структуру «3С» закладу освіти:
3С = співпрацювати + служити + спілкуватися.
4. Здійснюється комплексний підхід до управління школою на основі
екологічного лідерства.
5. Розпочата робота під девізом «Min КОНТРОЛЮ, max ДОВІРИ».
6. Здійснюється вербальне оцінювання у 1 класах, у 2 класах
(протягом І семестру), у 5 класах (протягом вересня 2018р.).
7. Були проведені мотиваційні уроки на першому тижні навчального
року.
8. Здійснюється звертання до учнів 5-11 класів на «Ви».
9. Створено шкільну Книги рекордів Гіннеса за незвичайні рекорди
учасників освітнього процесу.
10. Вручаються «Долоньки Щедрості» для підвищення учням балів з
різних предметів за особливі досягнення в спорті, мистецтві, олімпіадах,
конкурсах.
11. Продовжується практика «Дзвінки ввічливості батькам учнів» з
метою отримання зворотного зв‘язку щодо комфортності перебування їх
дитини в школі.
12. Здійснюється підготовка до проведення церемонії «Зіркове сяйво –
2019» (вшанування переможців олімпіад, конкурсу МАН, їх вчителів та
наукових керівників).
13. Триває робота щодо підвищення у учнів інтересу до світу
цінностей.
14. Проводиться навчання в діалозі.
15. Розширюються можливості соціалізації учнів.
16. Створено спільноту відповідального учительства.
17. Здійснюються заходи щодо мотивації дітей до освітньої
діяльності.
29 жовтня 2018р. відбулося
виїзне засідання педради – вікенднатхнення – до Ірпінського НВО
«Ірпінський ліцей інноваційних
технологій – Мала академія
наук». Розглядалося питання:
«Засоби створення емоційноінтелектуального
освітнього
простору школи».
Згідно
з
рішенням
педради
(протокол № 3 від 29.10.2018р.
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протягом листопада 2018р. були здійснені такі заходи:
1. Проведено засідання методичної ради: «Робота педколективу щодо
формування в учнів мотивації навчальної діяльності в сучасних умовах».
2. Запроваджено проведення зустрічей з учнями «Ранкова кава з
ароматом успіху в компанії з директором школи».
3. Психологом школи проведено тренінг для вчителів «Емоційний
інтелект як антикризовий ресурс вчителів».
4. Учителем української мови Коваленко О.П. проведено майстер-клас
«Як підготувати та провести смачний, ароматний, кольоровий урок?».
5. Психологом школи проведено практикум для вчителів: «Я та мої
емоції».
6. Педпрацівники школи шляхом самоосвітньої діяльності
опрацювали питання «Шляхи формування емоційного інтелекту».
7. Заступником директора з навчально-виховної роботи Іванковою
С.М. проведено майстер-клас «Мотивація до навчання: нова школа – нові
шляхи».
27 грудня 2018р. відбулося засідання педради «Освітнє середовище,
побудоване на цінностях, – гарантія ефективних змін».
Згідно з рішенням педради (протокол № 4 від 27.12.2018р.) протягом
січня-лютого 2019р. були здійснені такі заходи:
1. Класні керівники 1-11 класів та вчителі фізкультури продовжували
роботу над впровадженням здоров’язберігаючих педагогічних технологій,
створенням здорового освітнього простору.
2. Продовжувалася спільна діяльність школи та установ культури,
заснована на активному, творчому освоєнні культурних цінностей.
3. Розроблено нові форми педагогічного партнерства з батьками в
освітньому середовищі школи.
25 березня 2019р. відбулося виїзне засідання педради – вікенднатхнення – до Демидівської ЗОШ І-ІІІ ст. Розглядалося питання: «Рік
у Новій українській школі: що здобули, що втратили, що маємо на меті
досягти надалі».
Згідно
з
рішенням
педради (протокол № 7 від
25.03.2019р.)
протягом
квітня-травня 2019р. були
здійснені такі заходи:
1. Проведено засідання
методичної ради: практикум
«Упровадження
нововведень
в
освітній
процес»
2. Триває робота з
заповнення табель характеру
дитини у 5-А, 5-Б, 5-В,
6А, 7-Б класах (класні керівники Лакоцька Ю.М., Гаркуша М.А., Одинець
Т.І., Сулима В.О., Ісаєнко С.Б.).
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3.
Психологом
школи проведено
майстер-клас
для
вчителів: «Код успішності дитини через усвідомлення її потреб».
4. Проведено загальношкільний конкурс вчительських есе «Моя роль
у формуванні Нової української школи»
5. Проведено фестиваль проектів в форматі печа-куча.
6. Заступником директора з навчально-виховної роботи Іванковою
С.М. проведено майстер-клас «Нові підходи «розумного навчання» в
школі».
Вчителі вивчають та апробовують новітні освітні технології з метою
підвищення професійної компетенції. Це сприяє підвищенню ефективності
діяльності навчального закладу.
Адміністрація школи коригує діяльність вчителів, які мають
проблеми щодо підвищення професійної компетенції. Проводить
внутрішньо шкільний моніторинг проблемних питань, що виникають у
педагогів.
Проводилася індивідуальна робота зі слабовстигаючими учнями.
Суттєво змінився підхід щодо задоволення запитів громадян на
інформацію. Систематично аналізуються заяви громадян.
Директор школи Гондюл І.Л. 16 травня 2019 р. виступила зі
звітом «СЗШ №158 м. Києва – школа-НЕВАЛЯЙКА» про свою роботу
у 2018-2019 н.р. перед трудовим колективом, батьками, громадськістю.
Під час звітування Ірина
Леонідівна розповіла про:
- «Центр ваги» закладу
освіти;
- ТОП-10
«флагманів»
2018-2019
н.р.,
що
тримали заклад освіти в
балансі впродовж 20182019 навчального року;
- «Ляпаси» 2018-2019 н.р.
Оцінка управлінської діяльності директора школи Гондюл І.Л. у
2018-2019
н.р.
за
підсумками
таємного голосування наступна:
Відмінно – 27%
Добре – 57%
Задовільно – 11%
Незадовільно – 5%
На
сайті
школи
своєчасно
розміщується різноманітна інформація
щодо усіх аспектів діяльності закладу.
За період з 2012-2018 рр. наші педагоги мають 15 перемог в
районному етапі конкурсу «Учитель року» в номінаціях «Музика»,
«Класний керівник», «Світова література», «Географія», «Початкове
навчання», «Правознавство», «Хімія», «Образотворче мистецтво»,
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«Українська мова та література», «Англійська мова», «Математика»,
та 3 перемоги на міському етапі (Ісаєнко С.Б., Хоменко В.С., Ланська К.І.).
У 2018-2019 н.р. вчителі школи продовжили брати участь у
конкурсі «Учитель року – 2019». Вчитель географії Хоменко В.С. стала
лауреатом районного етапу фахового конкурсу.
Атестація педагогічних працівників – одна з дієвих форм
підвищення професійної майстерності.
У 2018-2019 н.р. пройшли атестацію 18 педагогічних працівників
школи.
У 2018-2019 н.р. атестувалося 18 вчителів. Згідно наказу управління
освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
27.03.2019р. № 80 «Про результати атестації педагогічних працівників
Дніпровського району у 2018-2019 навчальному році» присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» таким педагогічним
працівникам (згідно з додатком 1):
- Донєвій Ларисі Миколаївні, учителю початкових класів.
- Донєвій Ларисі Миколаївні, вихователю ГПД.
- Гаркуші Марині Анатоліївні, учителю трудового навчання,
образотворчого мистецтва.
Продовжено на п’ять років термін дії кваліфікаційної категорії
педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими,
що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» (згідно з додатком 2):
- Гондюл Ірині Леонідівні, учителю математики, інформатики.
- Коваленко Олені Петрівні, учителю української мови та літератури.
- Мисель Тетяні Полікарпівні, учителю фізики, астрономії,
математики.
Мисовській
Оксані
Юріївні, учителю української
мови та літератури.
- Суліму Володимиру
Петровичу, учителю історії,
правознавства, курсів «Людина
і світ», «Громадянська освіта»,
«Захист Вітчизни».
Половко
Світлані
Миколаївні,
учителю
початкових класів.
- Половко Світлані Миколаївні, вихователю ГПД.
- Вакуленко Крістіні Юріївні, учителю фізкультури.
- Красовій Олені Вікторівні, учителю фізкультури.
- Ляшенко Аллі Дмитрівні, учителю початкових класів.
- Ляшенко Аллі Дмитрівні, вихователю ГПД.
Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» таким
педагогічним працівникам (згідно з додатком 3):
- Ляшенко Аллі Дмитрівні, учителю початкових класів.
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- Донєвій Ларисі Миколаївні, учителю початкових класів.
Продовжено на п’ять років термін дії педагогічного звання
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший
учитель» (згідно з додатком 4):
- Суліму Володимиру Петровичу, учителю історії, правознавства,
курсів «Людина і світ», «Громадянська освіта», «Захист Вітчизни».
- Шевчук Ользі Святославівні, учителю початкових класів.
Присвоєно педагогічне звання «старший вихователь» таким
педагогічним працівникам (згідно з додатком 5):
- Ляшенко Аллі Дмитрівні, вихователю ГПД.
- Донєвій Ларисі Миколаївні, вихователю ГПД.
Продовжено на п’ять років термін дії педагогічного звання
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший
вихователь» (згідно з додатком 6):
- Шевчук Ользі Святославівні, вихователю ГПД.
Продовжено на п’ять років термін дії педагогічного звання
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учительметодист» (згідно з додатком 8):
- Гондюл Ірині Леонідівні, учителю математики, інформатики.
- Коваленко Олені Петрівні, учителю української мови та літератури.
- Мисель Тетяні Полікарпівні, учителю фізики, астрономії,
математики
- Мисовській Оксані Юріївні, учителю української мови та
літератури.
- Половко Світлані Миколаївні, учителю початкових класів.
Продовжено на п’ять років термін дії педагогічного звання
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що
відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «виховательметодист» (згідно з додатком 10):
Половко
Світлані
Миколаївні, вихователю ГПД.
На підставі рішення шкільної
атестаційної комісії (протокол № 4
від 14.03.2019р.), за результатами
атестації присвоєно кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
першої
категорії»
таким
педагогічним
працівникам:
- Поліщук Катерині Іванівні,
учителю англійської мови.
- Мотовій Марині Сергіївні, учителю історії.
За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст другої категорії» таким педагогічним працівникам:
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- Лісаченко Світлані Сергіївні, учителю
початкових
класів,
вихователю ГПД.
- Кузнєцовій Юлії Михайлівні, учителю німецької та англійської
мов, зарубіжної літератури, російської мови.
- Біляченко Руслані Володимирівні, учителю початкових класів,
вихователю ГПД.
- Ткаченко Вероніці Миколаївні, учителю початкових класів,
вихователю ГПД.
- Крушельницькому Олексію Олександровичу, учителю фізкультури.
За результатами атестації підтверджено 12 (дванадцятий) тарифний
розряд Суліму Володимиру Петровичу, керівнику гуртка.
18 педагогічних працівників протягом 2018-2019 н.р. пройшли
курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної
освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка.
У 2018-2019н.р. у школі працювали двоє молодих спеціалістів та
п’ятеро малодосвідчених учителів. З них Звощик В.А. не мала
педагогічного стажу, педстаж Лобиревої Є.С. – менше року. З жовтня
2019р. вийшла з декретної відпустки малодосвідчений учитель Товстик
О.Л..
Відповідно до наказу по школі від 31.08.2018р. № 387 «Про
організацію роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими
учителями у 2018-2019 навчальному році» з метою надання методичної
допомоги, підвищення рівня фахової майстерності за вищезазначеною
категорією педагогічних працівників були закріплені досвідчені учителінаставники, які консультували з питань календарного планування,
тематичного оцінювання, складання поурочних планів, ведення всіх видів
документації, підготовки до уроків тощо.
Слід відзначити роботу учителів-наставників Черненко Т.Я.,
Шевчук О.С., Половко С.М., Донєвої Л.М., Алієвої О.В., Мінахіної С.В.,
Якусевич Л.М..
У жовтні 2018р. проведений традиційний Марафон наставників
«Учитель-Fest», у ході якого молоді учителі відвідали такі уроки:
- «Поетична скринька. Наталя Забіла. «Забавлянки» (Шевчук О.С., 2А);
«Добро
добром
згадують. Білоруська казка
«Синя свита навиворіт пошита»
(Мінахіна С.В., 3-Б);
«Основи
речення.
Зв'язок
слів
у
реченні»
(Половко С.М., 4-А);
- «Мої друзі» (урок
англійської
мови)
(Алієва
О.В.,8-А);
- «Основна властивість дробу» (Якусевич Л.М., 8-Б);
- «Склад. Поділ дієслова на склади» (Черненко Т.Я., 1-А);
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- «Число і цифра 4» (Донєва Л.М., 1-Б).
Всі учителі-наставники склали плани роботи з молодими
спеціалістами, відповідно до яких відвідували уроки, заняття секцій,
надавали допомогу у підготовці відкритих заходів.
Так, Шевчук О.С. надавала допомогу Закревській К.В. в організації
індивідуальної роботи з батьками, аналізувала педагогічні ситуації.
Алієва О.В. консультувала Кузнєцову Ю.М. під час підготовки
уроків, позакласних заходів.
Половко С.М. запрошувала Мельник М.Є. на уроки, які вони потім
аналізували, допомагала під час підготовки до тижня початкової школи.
Черненко Т.Я. допомагала Лобиревій Є.О., Донєва Л.М. – Звощик
В.А. в розробці конспектів уроків, рекомендували сучасні форми
організації уроку у Новій українській школі.
Мінахіна С.В. проводила консультації для Лісаченко С.С. щодо
календарного планування та розробки уроків.
Молоді та малодосвідчені педагоги брали участь у проведенні
різних форм методичної роботи, у тому числі предметних тижнів:
- виховна година «Що таке дружба?» (Лобирєва Є.О., 1-В);
- урок-тренінг «Безпека на дорозі – безпека життя» (Звощик В.А., 1Г);
- виховна година «Обережно! Рух на дорозі!» (Закревська К.В., 2-В);
- інтерактивний виховний захід «Подорож у країну Доброти»
(Мельник М.Є.,
2-Г);
- урок математики «Одиниці довжини» (Лісаченко С.С., 3-Г);
- свято «Щасливого Різдва» (Кузнєцова Ю.М., 4-Б);
- урок «Геометричне місце точок» (Товстик О.Л., 7-Б).
З 11 по 25 квітня 2019р. був проведений Марафон успіхів молодого
учителя «Мій перший крок до зірок», під час якого Кузнєцова Ю.М.
запросила на урок «Мої домашні улюбленці» (1-Б). Звощик В.А. провела
урок «Читання вголос коротких текстів. Письмо букв на позначення звуків.
Письмо слів з вивченими буквами. Самостійне письмо» (1-Г), Лоби рева
Є.О. – урок «Письмо вивчених літер, складів, слів, речень. Робота з
дитячою книжкою» (1-В), Закревська К.В. – урок «Знаємо. Пам’ятаємо.
Чорнобиль» (2-В), Лісаченко
С.С. – КВК «Буду я природі
другом!», Мельник М.Є. –
урок-гра «У мовному кафе.
Іменник. Складання речень»
(2-Г).
Товстик
О.Л.
підготувала
урок-проект
«Таємниця трикутників» (7Б).
Молодим
педагогам
надавали допомогу голови
предметних
методичних
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комісій.
Здійснювався психологічний супровід роботи
молодих фахівців. Акцентувалася увага на необхідності здійснення
самоосвітньої діяльності.
Протягом навчального року працювала Школа молодого учителя.
Для молодих фахівців були проведені такі заходи:
- анкетування «Визначення ресурсного потенціалу вчителя»
(Балибіна О.С.);
- круглий стіл «Професійні та особисті якості педагога» (Іванкова
С.М., Балибіна О.С.);
практикум «Як
навчити
кожного»
(Поліщук К.І.);
моделювання
уроку-кейсу «Організація
учнівської діяльності як
засіб
формування
духовного світу дитини»
(Долотова І.Є.);
майстер-клас
«Нові підходи «розумного
навчання»
в
школі»
(Іванкова С.М.);
- практичне заняття
«Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з
відповідних предметів» (Діденко В.Є.);
- панорама
«Психологічні
причини
неуспішності учнів на
уроках» (Балибіна О.С.);
- практикум «Як уникнути конфліктної ситуації» (Долотова
І.Є., Балибіна О.С..);
- результативність роботи пари «Наставник – молодий учитель»
(презентація результатів).
Молоді спеціалісти брали участь у районних та міських семінарах.
Слід зазначити, що молоді педагоги відкриті до всього нового,
прислухаються до порад досвідчених колег, працюють творчо,
відповідально ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків.
Але слід зазначити, що були зауваження до Лобиревої Є.О., Звощик В.А.
щодо дотримання Правил внутрішкільного розпорядку, неякісної
підготовки до уроків.
Аналіз роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами
свідчить про те, що вони потребують більш дієвої допомоги шкільного
психолога щодо організації роботи з дітьми.
Педагогічний колектив школи у 2018-2019 н.р. впроваджував
мультипрофільне навчання в 11 класах. Було визначено три профільні
групи учнів: історія, англійська мова; українська мова, географія;
українська мова, біологія.
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У 1-х класах (вч. Чернекно Т.Я., Донєва Л.М., Лобирєва Є.О.,
Звощик В.А.) активно впроваджувалася методика Нової української
школи. Членами адміністрації було відвідано багато уроків в 1 класах,
надано рекомендації. Задля ефективності впровадження НУШ в школі
впродовж року було проведено ряд заходів:
- Тематичний контроль: «Впровадження нових навчальних програм у 1
класах НУШ» (вересень 2018 р.).
- Класно-узагальнюючий контроль: «Адаптація учнів 1 кл. до навчання»
(жовтень 2018 р.).
- Круглий стіл «Від традиційної
школи крокуємо до НУШ»
(Іванкова С.М., жовтень 2018
р.).
- Мотиваційні співбесіди з
учителями щодо організації
роботи з дітьми, які потребують
особливої уваги (впродовж
року, Гондюл І.Л.).
- Засідання загальношкільної
батьківської ради: «Батьки та
школа: нові грані співпраці у контексті Нової української школи» (грудень
2018 р.).
- Тренінг для молодих вчителів «Емоційний інтелект як антикризовий
ресурс вчителів» (психолог).
Загальношкільний
конкурс
вчительських есе «Моя роль у
формуванні Нової української школи»
(грудень 2018 р.).
Поради
батькам
1
класів
електронною поштою «50 фраз, які
хоче чути дитина» (січень 2019 р.,
психолог).
- Засідання методичної ради школи
щодо досвіду роботи вчителів щодо
створення сучасного освітнього середовища У НУШ.
- Майстер-клас для вчителів
старшої школи на тему: «НУШ.
Перспективи розвитку старшої
школи» (лютий 2019 р., Черненко
Т.Я., Донєва Л.М.).
- Фронтальний контроль: «НУШ:
пізнавальне, навчальне та ігрове
спілкування» (лютий 2019 р.).
- Засідання педради: «Рік у Новій
українській школі: що здобули, що
втратили, що маємо на меті досягти
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надалі» (березень 2019 р., Іванкова С.М.).
- Свято першокласників «Ми здійсним країни мрії! Йдем у 2-й – НУШ у
дії!» (травень 2019 р., вч. 1-х кл.).
Учні 2-3-их класів, 4-Б, 4-В класів вивчали курс «Розвиток
мислення» за рахунок годин варіативної складової навчального плану.
Вчителі 2-3-их класів також активно впроваджують проектні
технології, проводили інтегровані уроки, цінні години, що дає змогу учням
набути життєвих навичок. Здійснювали обмін вчителями та учнями.
Звичайно, ще не все вдається і не в тій кількості. Але вчителі перших
класів чудово розуміють, що шкільне життя, як ЇЗДА НА ВЕЛОСИПЕДІ:
якщо нам важко, значить ми їдемо на підйом.

Результативність роботи вчителів-предметників
за підсумками 2018-2019 н.р.
№ з/п
1

Прізвище
учителя
Поліщук К.І.
Кузнєцова Ю.М.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Алієва О.В.
Дмитренко І.К.
Линчик Є.С.
Кучай М.В.
Лакоцька Ю.М.
Широкова О.М.
Вакуленко К.Ю.
Красова О.В.
Крушельницький
О.О.
Бардаченко А.О.
Одинець Т.І.
Іванкова С.М.

14
15
16

Якусевич Л.М.
Мисель Т.П.
Гревнєва С.В.

17
Гетьман О.В.
18
19

Хоменко В.С.

Навчальний
предмет
англійська мова
німецька мова,
англ.мова, рос.мова,
зарубіжна л-ра
англійська мова
англійська мова
німецька мова
англійська мова
англійська мова
музика
фізкультура
фізкультура
фізкультура

Якість
знань
76%
58%

60%
76%
48%
85%
68%
92%
90%
83%
77%

96%
89%
100%
99%
86%
100%
100%
100%
100%

інформатика
інформатика
математика,
українська мова та
література
математика
Фізика, математика,
астрономія
хімія, біологія,
екологія,
природознавство
біологія,
природознавство,
основи здоров’я
географія, основи
здоров’я

98%
82%
71%

100%
98%
100%

32%
49%

89%
94%

51%

93%

66%

98%

61%

97%

Успішність
99%
92%
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20
21
22

Товстик О.Л.
Мотова М.С.
Осьмак О.С.

23

Сулім В.П.

24

Гаркуша М.А.
Діденко В.Є.

25
Ісаєнко С.Б.
26
27
28
29
30
31
32
33

Хаустова О.В.
Коваленко О.П.
Ляшко Н.М.
Мисовська О.Ю.
Сулима В.О.
Долотова І.Є.
Гондюл І.Л.

математика
історія
історія
історія,
правознавство
трудове навчання,
образотворче
мистецтво
російська мова,
зарубіжна література,
основи здоров’я
російська мова,
зарубіжна література,
основи здоров’я
російська мова,
зарубіжна література
українська мова та
література
українська мова та
література
українська мова та
література
українська мова та
література
українська мова та
література
математика

37%
89%
55%

93%
100%
95%

95%

100%

95%

98%

99%

100%

73%

98%

88%

99%

44%

92%

61%

97%

73%

98%

65%

96%

87%

100%

83%

100%

Директор школи Гондюл І.Л. організувала загальношкільний
фестиваль творчих робіт на тему: «Мій кейс-урок» (10 вч. – 19%) та
конкурс-фестиваль вчительських есе «Моя роль у формуванні Нової
української школи» (12 вч. – 23%).
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Професійний
розвиток педагогічних працівників у 20182019 н.р. здійснювався наступним чином:
Кількісна
№/п
Вид діяльності
характеристика
1 Курсова перепідготовка
18 вчителів
2 Атестація
18 вчителів
Участь у фаховому конкурсі «Вчитель
1 вчитель
3
року – 2019» (номінація «Географія»)
(Хоменко В.С.)
4 Участь у шкільних педагогічних радах
52 вчителів
Семінар-практикум
«Від
традиційної
5
12 вчителів
школи крокуємо до НУШ» (23.10.2018р.)
Групове заняття для молодих вчителів
«Емоційний інтелект як антикризовий
6
3 вчителів
ресурс вчителів», що провела психолог
Катерина Шьюркова (24.10.2018р.)
Участь у виїзній педраді до Ірпінського
НВО “Ірпінський ліцей інноваційних
7 технологій – Мала академія наук”, який
32 вчителів
очолює директор Харітоненко Леся
Анатоліївна (29.10.2018р.)
Колективний
перегляд
музичного
спектаклю «Пой, Лола, пой!» в Київському
8
40 вчителів
академічному театрі драми і комедії на
Лівому березі (27.12.2018 р.).
Майстер-клас для вчителів старшої школи
на тему: «НУШ. Перспективи розвитку
9
14 педагогів
старшої школи», що провели Чернеко Т.Я.
та Донєва Л.М. (18.02.2019р.)
Участь вчителів у майстер-класі: «Як
впоратися з професійним вигоранням?»,
10
39 вчителів
що провела психолог Балибіна О.С.
(22.02.2019 р.)
Участь
вчителів
у
майстер-класі:
«Духовний розвиток вчителя», що провела
11
39 вчителів
вчитель англійської мови Ланська К.І.
(22.02.2019 р.)
Участь у виїзній педраді до Демидівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вишгородської
12 районної ради Київської області та
28 вчителів
відвідування зоопарку «12 місяців»
(25.03.2019р.).
Учасників педра
Проведення відкритих уроків та відкритих
132 уроків
13
позакласних заходів вчителями
і позакласних заходів
Відвідано позашкільних заходів щодо
14 особистісного і професійного розвитку
159 заходів
вчителями школи
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15
16

17

18

Участь у загальношкільному фестивалі
творчих робіт на тему: «Мій кейс-урок»
Участь у загальношкільному конкурсіфестивалі вчительських есе «Моя роль у
формуванні Нової української школи»
Створення для вчителів закритої групи у
Фейсбук «Внутрішній інститут педагога
«158 сходинок» для розміщення корисної
професійної інформації
Виступи
танцювального
колективу
вчителів на святі Дня Вчителя, Нового
року, 8 Березня та Випускному вечорі

10 вчителів
12 вчителів

34 вчителі

7 вчителів

Вчителі школи у 2018-2019 н.р. відвідали позашкільні заходи
(тренінги, майстер-класи, курси тощо) щодо особистісного та
професійного розвитку, а саме:
№

ПІБ вчителя

Посада

Гондюл І.Л.

директор
школи, вчитель
математики

1

2

3

4
5

6

7

Назва заходу
Навчання в Школі амбасадорів
проекту HAPPY UKRAINE
(15.08.2018 р.)
Міська серпнева конференція в
КМДА для педагогів
(22.08.2018 р.)
Серпнева (не)конференція у
форматі #EdCampUkraine
керівників закладів освіти
Дніпровського району «Здорові
діти – нація щаслива! Натхненне
вчительство – нація жива!»
(29.08. 2018 р.)
Майстер-клас Олени Тараріної
«Життя на великій швидкості»
(12.09.2018 р.)
Семінар «Щастя в системі освіти.
Досвід Бутану.» (15.09.2018 р.)
Workshop «Як перетворити
батьків та дітей на фанатів
школи?» в навчальному центрі
«JAMM» (19.09.2018 р.)
Районний виїзний семінар
директорів шкіл в селі Ковалівка
Васильківського району з
відвідуванням освітнього центру
“Ковалівська гімназія”
(25.09.2018 р.)
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8

9

10

11
12

13

14

15

16

17
18

Урочистості з нагоди 100-річчя
від дня народження
В. Сухомлинського, що
відувалися в Університеті імені
Бориса Грінченка (28.09.2018 р.)
Семінар «Ключики Вчителя»
щодо досвіду альтернативної
школи БеркоШко (29.09.2018 р.)
Робота в якості члена
професійного журі фахового
конкурсу «Найкращі Вчителі
Приазов‘я» в м. Маріуполь
(04.10.2018 р.)
Заняття танцями в танцювальній
студії «Леді Денс»
Майстер-клас: "Як ПРОСТО
творити сердечно", що провела
Олена Тараріна (21.10.2018 р.)
Воркшоп: «Обдарованість та
дарування. Давайте дарувати
потрібне», що провів Сергій
Глущенко, експерт з теми
брендінгу (21.10.2018 р.)
Майстер-клас "Благо Дарую"
Ірини Рай, автора книг і
психолога, автора методики
позитивної трансформації
свідомості, тренера з
особистісного росту
(21.10.2018 р.)
Проведення тренінгу «Як
підвищувати ефективність
власних ресурсів Вчителю та
Директору школи в щоденній
діяльності?» в Академії
інноваційного розвитку освіти
(27.10.2018 р.)
Проведення майстер-класу «Як
збільшити депозит натхнення
Вчителя?» в Гімназії А+ в рамках
ED-BASIC-FEST (28.10.2018 р.)
Виступ перед освітянами м. Суми
(59 педагогів) на тему: «Лідерство
в стилі модерн: етично та з
імпровізацією» (30.10.2018р.)
Проведення експертної сесії
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19
20

21

22

23

24

25

26

27
28
29

«Інтелектуально-емоційний
простір школи – простір
можливостей» на вчительській
(не)конференції у форматі miniEdCamp Kyiv School 148
«Ідеальна школа: параметри
виміру» та участь (01.11.2018р.)
Подорож до Будапешту (Венгрія)
за натхненням (02-04.11.2018р.)
Подорож за позитивними
емоціями на концерт Олега
Винника (07.11.2018р.)
Виступ з майстер-класом «ТОП-7
дивовижних людей, досвід яких
може надихнути Вчителя Нової
української школи» в рамках
Фестивалю педагогічних ідей та
участь (10.11.2018р.)
Участь в складі директорів
Дніпровського району в зустрічі з
колегами-освітянами міста
Кишинева (23.11.2018р.)
Заняття з надання першої
невідкладної домедичної
допомоги Чемериса М.
(05.12.2018р.)
Проведення майстер-класу «Як
вдихнути свіжий подих в шкільне
життя?» для колег на курсах
підвищення кваліфікації
керівників м. Києва (10.12.2018р.)
Участь в роботі «Учительської
платформи» в Ліко-школі
(15.12.2018р.)
Проведення майстер-класу
«Інсайти для сучасних педагогів»
для колег на курсах підвищення
кваліфікації керівників м. Києва
(17.12.2018р.)
Проведення онлайн-марафону в
Фейсбук для керівників
«Управлінські фішки. Рівень 1.»
(грудень 2018р.)
Відвідування спортзалу
Проведення онлайн-марафону в
Фейсбук для педагогів «Я люблю
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

щасливі звички!» (2019р.)
Заняття «Значення емоцій в
житті» курсу з емоційної
грамотності Наталії Дорошенко
(12.01.2019р.)
Участь у роботі круглого столу
«Освіта. Співпраця.
Перспективи.» в м. Маріуполь за
участі освітян Маріуполя,
представників Фонду розвитку
Маріуполя (25.01.2019 р.)
Проведення майстер-класу
«Дружба школи та батьків: місія
здійсненна?» на міні EdCamp в м.
Маріуполі (27.01.2019р.)
Проведення майстер-класу «Як
вдихнути свіжий подих в шкільне
життя?» в Міжнародному
освітньому центрі Insight
(29.01.2019р.)
Заняття «Розвиток емоційного
інтелекту школярів в контексті
НУШ» в СЗШ №316
(30.01.2019р.)
Заняття «Ключові аспекти
розгляду звернень громадян у
сучасних умовах» Алли
Березовської (07.02.2019р.)
Заняття з емоційної грамотності
«Ролі в нашому житті» Наталії
Дорошенко (09.02.2019р.)
Подорож за ХЮГЕ до
Копенгагену (Данія)
(16-18.02.2019р.)
Тренінг-інтенсив «Нереальне
реально!» (10-годинний) на
підтримку благодійного проекту
"Люди Світу" (23.02.2019 р.)
Проведення експертної сесії
«Коучингові інструменти для
педагогів» на Mini-EdCamp Kyiv
325 та участь (26.02.2019 р.)
Виступ з майстер-класом «Як
розбудити «ліниву корову», що
живе всередині учнів, методом
математичного тренінгу?» на

45

41

42

43

44

45

46

47

EdMatFest, що проходив на
території Школи Midgard, та
участь (02.03.2019р.)
Проведення експертної сесії
«Професійне життя Вчителя в
стилі ХЮГЕ: затишно,
комфортно, благополучно і поукраїнськи» на EdCamp в НВК
№141 м. Києва та участь
(22.03.2019р.)
Проведення експертної сесії
«Професійне життя Вчителя в
стилі ХЮГЕ: затишно,
комфортно, благополучно і поукраїнськи» на афілійованій
неконференції mini-EdCamp
Zolotonosha (23.03.2019р.)
Участь у роботі районного
атестаційного марафону в якості
члена атестаційної комісії ІІ рівня
(26.03.2019р.)
Участь у педагогічному квесті
«Формування ключових
компетентностей у контексті
викликів сучасності»,
організованому Департаментом
освіти і науки м. Києва, що
проходив в школі І ступеня №333
Дарницького району
(27.03.2019р.)
Проведення майстер-класу
«Професійне життя Вчителя в
стилі ХЮГЕ: затишно,
комфортно, благополучно і поукраїнськи» в рамках
Всеукраїнського фестивалю
«Щасливий бути Вчителем»
(30.03.2019р.)
Проведення майстер-класу «Що
розправляє наші крила?» в м.
Суми для директорів та
заступників директорів сумських
шкіл (02.04.2019 р.)
Участь у роботі розширеної
колегії Департаменту освіти і
науки м. Києва (03.04.2019 р.)

46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Проходження онлайн-навчання
Олени Тараріної «Арт-терапія у
прийнятті рішень» (06.04.2019р.)
Участь в онлайн-події «Сім‘я 360°
або Все про щасливу сім‘ю за 360
хв» Олени Тараріної
(07.04.2019р.)
Участь у «Спортивному русі
Олександра Педана JuniorZ», що
організувало управління освіти
Дніпровського району
(12.04.2019р.)
Участь у майстер-класі
Володимира Співаковського «7
секретів освіти майбутнього 7W»
(13.04.2019р.)
Участь у Дніпровському балі в
КМДА (17.04.2019р.)
Проведення експертної сесії
«Щасливі звички Вчителів: міст
від сірого ВЧОРА в яскраве
СЬОГОДНІ» на EdCamp в м.
Ніжин та участь (18.05.2019 р.)
Проходження онлайн-навчання
«Інтелекти стосунків» в Олени
Тараріної (травень 2019р.)
Міжнародний форум тренерів
"Мистецтво створення і
просування психологічного
бізнесу" (02.06.2019р.)
Участь у виїзному семінарі в
складі директорів Дніпровського
району до Вишгороду
(12.06.2019р.)
Участь у Всеукраїнській
конференції «Нова українська
школа: успіхи та виклики першого
року впровадження» за участі
Лілії Гриневич, В. Гройсмана
(25.06.2019 р.)
Участь в інформаційній нараді
керівників закладів освіти
Дніпровського району за участі
Олени Фіданян, директора
Департаменту освіти і науки
Києва (25.06.2019р.)
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Майстер-клас з ораторського
мистецтва Юрія Борисова
(01.07.2019р.)
Інтенсив п’ятигодинний «Як
створити ефективний
персональний бренд»
(07.07.2019р.)
Проведення онлайн-марафону в
Фейсбук для керівників
«Управлінські фішки. Рівень 2.»
(травень-червень 2019р.)
Проходжуння онлайн-навчання
«Зустріч напряму» з особистісних
практик (впродовж року)
Проходження онлайн-навчання
Олени Тараріної «Спробуй на
смак арт-коучинг!» (01.07.2019р.)

59

60

61

62

63

64

Діденко В.Є.

Іванкова С.М.

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

Долотова І.Є.

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

65
66

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

67
68
69

70
71

72

73
74
75

Майстер-клас Олени Тараріної
«Життя на великій швидкості»
(12.09.2018 р.)
Майстер-клас Олени Тараріної
«Життя на великій швидкості»
(12.09.2018 р.)
EdMatFest «Математика, що
збуджує розум»
Курси англійської мови
Курси НУШ для заступників
Майстер-клас Олени Тараріної
«Життя на великій швидкості»
(12.09.2018 р.)
Участь у EdCamp в м.Золотоноша
"Школа - простір освітніх
можливостей для всіх"
Участь у Форумі "Жіноче
лідерство в Stem компаніях"
Участь в EdCamp "Творимо
щасливу на успішну націю:
конкретні кроки та горизонти
майбутнього" (м.Київ, ОРТ141)
Учасник 27-ого благодійного
марафону "Біг під каштанами"
Учасник форуму "Liberal Arts.
Лідерство в освіті"
Зустріч з Олесею Калинич на базі
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76
77
78

Мисовська
О.Ю.

79

Половко С.М.

80

Дмитренко І.К.

81

Мінахіна С.В.

82

Кучай М.В.

83

Шевчук О.С.

вчитель
української
мови та
літератури
вчитель
початкових
класів
вчитель
іноземної мови
вчитель
початкових
класів
вчитель
іноземної мови
вчитель
початкових
класів

84

Ісаєнко С.Б.

вчитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури

Гаркуша М.А.

вчитель
образотворчого
мистецтва та
трудового
навчання

Лісаченко С.С.

вчитель
початкових
класів

85
86
87
88
89
90

91

92

93

Київського університету імені
Бориса Грінченка
Тренінг "Що ми знаємо про
булінг?"
Серія майстер-класів з новітніх
мелодик навчання укр. мови
Відвідування академії ігрових
технологій
Курси НУШ
Курси НУШ
Курси НУШ
Курси НУШ
Курси НУШ
Інтернет-конференція
"Використання підручника на
уроках"
Інтернет-конференція "Ігрові
форми роботи"
Інтернет-конференція
"Інтегрованим урокам бути!"
Інтернет-конференція "Як
створити сучасну презентацію"
Курси "Сексуальне виховання
підлітків"
Онлайн-курс "Все для класних
керівників"
Онлайн-курс "Створення
електронного підручника та
інноваційні програми"
Інтернет-вебінар Всеосвіта
"Простір освітніх лайфхаків:
LEGO -TANGRAM"
Інтернет-вебінар "Інтерактивні
ігри як ефективний освітній
інструмент сучасного вчителя"
Інтернет-вебінар "Ігри та вправи
для організації колективної
роботи у початковій школі"
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94
95
96
97
98

99

100

101
102
103

104

105
106
107
108
109
110
111
112

Інтернет-вебінар "Мотивація в
освітньому процесі: механізми та
способи"
Курси НУШ
Онлайн-курс "Критичне мислення
вчитель
для освітян"
Донєва Л.М.
початкових
класів
Курси НУШ
Теорія і практика арт-терапії в
роботі з різними категоріями
населення - ВТК Основа, серпень(жовтень 2018)
Міжнародна конференція
"Мотивація методами і
інструментами арт-терапії"
Міжнародна онлайн конференція
"Життя після болі: кризи, розриви
та травми"
вчитель
Ланська К.І.
Курс підготовки сертифікованих
іноземної мови
тренерів - ВТК Основа, квітень –
(червень 2019)
Міжнародні фестивалі
"Арт-Практик"
Фестиваль психології і творчості
Resurs Fest
Міжнародний форум тренерів
"Мистецтво створення і
просування психологічного
бізнесу"
Серія майстер-класів з новітніх
вчитель
мелодик навчання укр. мови
української
Коваленко О.П.
мови та
Відвідування академії ігрових
літератури
технологій
вчитель
Курси НУШ
Звощик В.А.
початкових
Онлайн-курси НУШ на EDERA
класів
вчитель
Курси НУШ
Лобирєва Є.О.
початкових
Онлайн-курси НУШ на EDERA
класів
Вчитель
Курси НУШ
іноземної
Линчик Є.С.
мови,
Онлайн-курси НУШ на EDERA
інформатики та
фізкультури
Курси НУШ

113
114 Скетецька Л.В.

вчитель

Курси НУШ
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115

Ляшенко А.Д.

початкових
класів
вчитель
початкових
класів

116
117
118

Ткаченко В.М.

вчитель
початкових
класів

Бардаченко
А.О.

вчитель
інформатики

Широкова О.М.

вчитель
музичного
мистецтва

Закревська К.В.

вчитель
початкових
класів

119
120
121
122
123
124
125
126
127

128

129

130

131
132
133

Осьмак О.С.

вчитель історії

Курси НУШ
Курси НУШ
Онлайн-курс EDERA
EdMatFest «Математика, що
збуджує розум»
Онлайн - курс "Робота вчителів
початкових класів з дітьми з
особливими освітніми потребами"
Онлайн курс ЕдЕра
Онлайн курс "Читати модно: як
заохотити школяра до читання"
Онлайн курс «Інтерактивні
технології в в освіті»
Прометеус "Протидія та
попередження булінгу в закладах
освіти"
курси НУШ
онлайн-курс EDERA
онлайн-тренінг "Методика
викладання курсу Мистецтво на
засадах НУШ у 2 класі"
онлайн-вебінар з програми
mozaBook та mozaWeb
онлайн вебінар "Специфіка
організації художньо-практичної
діяльності учнів на уроках
інтегрованого курсу Мистецтво"
Інтернет-конференція
"Регіональні культурні, мистецькі
та освітні практики"
Всеукраїнський вебінар "Розвиток
педагогічної майстерності вчителя
мистецтва в процесі реалізації
нового змісту інтегрованого курсу
Мистецтво у 1-2 класах на засадах
НУШ"
Курси НУШ
Онлайн-курс EDERA
Навчально-практичний семінар
«Вивчення Голодомору-геноциду
в закладах освіти. Форми і засоби
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134

Одинець Т.І.

вчитель
інформатики

Хоменко В.С.

вчитель
географії

135

136

137
138
139
140

141

142
143
144
145

146

147
148
149
150

організаціяї навчання»
Воркшоп «Громадскьй бюджет: як
втілити ідею в реальність»
Вебінар «Всеосвіта» «Кліпове
мислення та профілактика його
розвитку в процесі навчання»
Вебінар «Всеосвіта»
Використання сучасної
статистичної інформації у
дослідницькій діяльності на
уроках географії
Вебінар «Всеосвіта» Кейстехнології у навчальному процесі
Вебінар «Всеосвіта» Емоційний
інтелект та його особливості
Вебінар «Всеосвіта» Емоційний
інтелект. Практикум
Практичний інтенсив «На урок»
«Інтернет-ресурси в роботі
вчителя»
Вебінари та конференції «На
урок» Створення шкільного
STEM-центру: поради та
принципи
Шкільна територія як об'єкт
STEАM-дослідження
Практика використання інтернетресурсів на уроках іноземної мови
Я – бренд: як допомогти дитині
зрозуміти, що вона може стати
успішною
Класне керівництво: працюємо з
паперами
Застосування інноваційних
технологій для формування
ключових компетентностей на
уроках природничого циклу
Основи медіаграмотності: як
розпізнати фейк
10 секретів створення успішної
презентації для вчителів
Використання інтернет-ресурсів
на уроках географії та
природознавства
Виховна робота та класне
керівництво: не планами
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151

152
153
154

155

156
157
Сулима В.О.
158
159

вчитель
української
мови та
літератури

єдиними...
Формування глобальної
компетентності школярів як
запоруки успішності молоді в
сучасному світі
Використання віртуальної та
доповненої реальності на уроках:
інструменти та приклади
Я – STEM-вчитель: як бути в
тренді освіти
Навички ефективної комунікації
вчителів для успішної взаємодії з
учнями та їх батьками
Використання кейс-уроків для
формування ключових
компетентн–остей в основній та
старшій школі
Мотивація в освітньому процесі:
механізми та способи
EdCamp "Ідеальна школа:
параметри виміру"
в СШ №148 м. Києва
Вчительська Тухля
EdLab Революція освіти

Для педагогів створено закриту групу у Фейсбук «Внутрішній
інститут педагога «158 сходинок» для розміщення корисної професійної
інформації, учасниками якої є 34 вчителя.
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Невирішені питання:
- небажання деяких вчителів щось змінювати в професійній діяльності;
- молоді та малодосвідчені спеціалісти потребують більш дієвої допомоги
шкільної психологічної служби в організації роботи з дітьми;
- не всі вчителі використовують новітні освітні інструментарії;
- у більшості вчителів відсутній вертикальний духовний ріст, що не дає їм
можливості подивитися на сучасних дітей по-новому.
Основні завдання:
- активно застосовувати закриту групу у Фейсбук «Внутрішній інститут
педагога «158 сходинок» для професійного та особистісного росту
вчителів;
- проводити індивідуальні мотивуючі бесіди Тет-А-Тет з вчителями школи,
які того потребують;
- психологу школи 4 рази на навчальний рік проводити заняття з
педагогами на теми за запитами вчителів;
- всім педагогам неухильно дотримуватись «Етичного стандарту поведінки
педагога СЗШ №158 м. Києва»;
- запросити впродовж навчального року до школи двох людей, які можуть
надихнути вчителів на роботу в новому ключі.
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5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих
дітей. Мережа профільних класів та класів з поглибленим
вивченням предметів, доцільність їх створення та
результативність освітньої діяльності.
Бувають Люди, чиї таланти ніколи б не виявилися,
не будь у них ще й недоліків.
Люк де клап Вовенарг
В нашій школі є «місцеві знаменитості» — обдаровані діти. І їх дуже
багато!!!
У М. Люшера є метафора «куб
особистості», в чотирьох кутах якого
розташовані
фізичний,
інтелектуальнопродуктивний,
емоційно-вольовий
та
соціально-комунікативний компоненти, що
утворюють собою в сукупності нескінченно
спрощену
схему
структури
особистості
людини. Що буде, якщо вчителі на практиці в
педагогічному процесі будуть робити акцент на
розвитку однієї будь-якої якості учня?
Наприклад, розвиваючи інтелект на шкоду іншим складовим, ми тоді як би
підсилюємо, навантажуємо тільки один кут. Що відбувається з кубом? Він
деформується. Так само деформується і особистість дитини, якщо у
вихованні обдарованих дітей нехтувати фізичним навантаженням,
соціальним і емоційно активною діяльністю, духовними і душевними
потребами,
Тому, обдарованість, в нашому розумінні, — це комплекс якостей,
серед яких основними складниками є: інтелект, емоції, комунікації та
фізичний розвиток.
Наведемо коротку характеристику деяких форм та методів
роботи з обдарованими дітьми, які використовували вчителі нашої
школи у 2018-2019 н.р.:
– ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань) – пропонує певний
набір
прийомів
мислення, кінцевою
метою
яких
є
свідоме досягнення
стану
«осяяння»,
підказок
інтуїції
тощо.
Використання
алгоритму
розв’язання
проблемних
ситуацій у ході
навчального процесу виробляє в учнів такий стиль мислення, в основі
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якого є гнучкість, оригінальність, чутливість до протиріч, вміння
свідомо моделювати ідеальний еталон, психологічно орієнтована думка на
його досягнення і домагання цього найкоротшим шляхом. Так, Гондюл
І.Л., вчитель математики, на кожному уроці використовує творчі задачі, що
мають безліч розв’язків.
– Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?». На нашу думку, розвивати в
учнів уміння самостійного пошуку відповідей на запитання, творчу
активність, кмітливість, зорову, слухову пам'ять, інтелект; виховувати
почуття взаємодопомоги, культуру спілкування, повагу до думки кожного,
скромність, упевненість у своїх знаннях, прагнення до перемоги потрібно
не тільки на уроках, а і в позакласній роботі. Тож, турнір найрозумніших,
найкмітливіших, найдотепніших і творчих особистостей відбувся в школі:
21 листопада 2018 р. - для команд 3-4 класів, "Мудру сову" отримала
команда 4-А класу; 22 листопада 2018 р. – для команд 5-7 класів,
переможцем стала команда 7-Б класу; 23 листопада 2018 р. – для команд 811 класів, перемогла команда 10-А кл.

– Ейдетка – технологія формування ейдетичного мислення, в основі якого
запам’ятовування інформації через образи, асоціації й відчуття. В учнів
розвивається уява та фантазія, гнучкість мислення, здатність створювати
об’ємні й яскраві образи. Відбувається стимулювання роботи правої
півкулі головного мозку, що забезпечує розвиток здатності створювати
варіативність у розв’язанні творчої задачі, що є основою для активізації
креативного мислення та використання його у вирішенні навчальних та
життєвих задач. Цією формою роботи користується ще невелика кількість
вчителів.
- Мнемотехніка - система різних прийомів, що полегшують
запам'ятовування і збільшують обсяг матеріалу, що запам'ятовується,
шляхом утворення штучних асоціацій. Цей спосіб опановують педагоги.
– Принцип відкритих перспектив: будь-який учень, навіть найслабший,
може сьогодні спробувати вивчити тільки один сьогоднішній урок, добре
написати конспект і відразу одержати свою першу добру оцінку, а там
другу, а там третю… Спочатку ці оцінки майже нічого не важать (крім
того, що учень старається, але хіба цього мало?); однак поступово
приходить і справжнє знання, а разом з ним і інтерес до предмету.
Починаючи з будь-якого дня, кожен може вчитися добре, і це зараз же
позначиться на оцінках, це негайно відзначить учитель, скільки б у нього
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не було учнів. Також, будь-який учень може спробувати себе в
творчих конкурсах.
– Уроки розумного руху. Адже шкільне життя вимагає такі уроки! Ось
тому 1 жовтня 2018 р. в школі було проведено Урок розумного руху, на
якому учні 1-11 класів виконували рухливі вправи, грали в ігри-естафети,
ігри-пантоміми тощо. Щоб жити повним шкільним життям, треба
перебувати в постійному русі ...

– Технологія критичного мислення. Освітня технологія критичного
мислення - це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які
спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють
умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань.
Ця технологія допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють
розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. При запровадженні
цієї технології знання засвоюються набагато краще, адже ця технологія
розрахована не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес
пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. Критичне
мислення – мислення самостійне. Учні повинні мати достатньо
свободи, щоб мислити і самостійно вирішувати найскладніші питання.
Мислити критично можна в будь-якому віці. Навіть у першокласників
накопичено для цього достатньо життєвого досвіду та знань. Саме завдяки
критичному мисленню традиційний процес пізнання знаходить
індивідуальність і стає свідомим, безперервним та продуктивним.
– Медитативні практики. Допомагають учням привести в порядок
розум, очистити його. Так, 26 квітня 2019 р. вже вдруге в школі було
проведено День медитативних практик – 2019. На кожному уроці всі
вчителі проводили медитативні релаксуючі хвилинки. В початковій школі
– «Повітряна куля», «Медитативна казка», «Подорож на хмарі»,
«Зачарована фігура», «Подорож до моря», в середніх і старших класах –
«Світло», «Сонячні промінчики», «Сад почуттів», «Захист», «Енергія
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кольору». Медитативна практика, по суті, - це навичка плекання
позитивних якостей дитини. Можливо, колись ця навичка буде важливіше
арифметики))) Якщо кожну дитину в світі навчити медитативній практиці,
ми приберемо насильство відусюди впродовж одного покоління. Далай
Лама.

– Наголошення на будь-яких поліпшеннях. Помічати і відповідним
чином відмічати кожен маленький, але успішний крок на шляху до
виконання завдання. В нашій школі активно використовуються
«мотиватори-заохочення» для учнів, які проявили себе неординарно в
будь-якій діяльності.
– Повідомлення про будь які внески. Акцентувати увагу на цінностні
активності учня в усних відповідях і класних дискусіях, пам’ятаючи, що
вони вносять власний внесок у колективну роботу.
– Це похвала, висловлена з очевидним ентузіазмом. Ми можемо
«аплодувати» досягненням як навчальним, так і деяким іншим, що мають
певне відношення до навчання. «Оплески» повинні бути без порівнянь з
іншими, без очікувань на майбутнє.
– Ідеї В. Сухомлинського в роботі з дітьми. Для В. Сухомлинського
формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури — основне
завдання гуманістичного виховання. А сприйняття й осмислення
прекрасного — основа естетичної культури, без якої почуття лишаються
глухими до всього високого й благородного. Тому 28 вересня 2018 р. в
школі пройшов ЕМОЦІЙНИЙ день, насичений позитивом, радістю та
натхненням.
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– Мотиватори в щоденник учнів від директора школи.
Обдаровані учні беруть участь в предметних олімпіадах, МАН,
творчих конкурсах тощо.
Предметні олімпіади надали можливість виявити обдарованих
учнів, які продемонстрували високу якість знань, вміння застосовувати
знання на практиці.
Підсумки районних предметних олімпіад підведені у наказі
управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від 10.01.2018р. № 7 «Про підсумки ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів навчальних закладів
району у 2017-2018 навчальному році».
У 2018-2019 н.р. наша школа має 25 призерів районних предметних
олімпіад:
з української мови і літератури – 2,
з математики – 1,
з історії – 1,
із зарубіжної літератури – 4;
з образотворчого мистецтва – 2,
з біології – 9,
з комп'ютерної графіки – 1;
з комп'ютерної анімації - 1
з хімії – 2
з офісних технологій – 2.
Найбільшу кількість призерів підготували Гетьман О.В. з біології –
5, Гревнєва С.В. з біології -4 та хімії 2, Одинець Т.І. з інформаційних
технологій – 4, Ісаєнко С.Б. із зарубіжної літератури – 3 та Гаркуша М.А. із
образотворчого мистецтва - 2.
Серед цих учнів Осипенко Михайло (10-А) посів призові місця з
біології, математики, комп’ютерної графіки та хімії (4 предмета);
Коваленко Катерина (11-Б) посіла призові місця з біології та зарубіжної
літератури; Кочеровець Олександр (11-Б) посів призові місця з біології та
хімії.
Місце на
№
Прізвище учня
Клас
Предмет
районній
Учитель
з/п
олімпіаді
Степанюк
1.
10-А укр. мова, літ.
І
Сулима В.О.
Олександр
2. Желєзна Руслана
10-А укр. мова, літ.
ІІ
Сулима В.О.
Осипенко
Якусевич
3.
10-А математика
ІІІ
Михайло
Л.М.
4. Гаврилюк Богдан 11-А
історія
ІІІ
Осьмак О.С.
5. Іванченко Ксенія
8-Б
зарубіж. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
6. Рассоха Єлизавета 9-А зарубіж. літ.
ІІ
Ісаєнко С.Б.
7. Аніщенко Карина 9-А зарубіж. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
Коваленко
Хаустова
8.
11-Б зарубіж. літ.
ІІІ
Катерина
О.В.
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9. Тарасов Тимофій
10. Красицький Назар
11. Постовий Микита
Степанюк
12.
Олександр
Осипенко
13.
Михайло
Кочеровець
14.
Олександр
Каглинська
15.
Анастасія
Коваленко
16.
Катерина
17. Соколова Єва
Осипенко
18.
Михайло
Кочеровець
19.
Олександр

8-А
9-А
9-А

біологія
біологія
біологія

ІІ
ІІІ
ІІІ

Гетьман О.В.
Гетьман О.В.
Гетьман О.В.

10-А

біологія

ІІ

Гетьман О.В.

10-А

біологія

ІІІ

Гетьман О.В.

11-Б

біологія

ІІ

Гревнєва С.В.

11-Б

біологія

ІІІ

Гревнєва С.В.

11-Б

біологія

ІІІ

Гревнєва С.В.

11-Б

біологія

ІІІ

Гревнєва С.В.

10-А

хімія

ІІІ

Гревнєва С.В.

11-Б

хімія

ІІ

Гревнєва С.В.

20. Малкова Еліна

6-В

образ мист.

ІІІ

21. Грабчук Катерина

9-А

образ мист.

І

22. Вечерова Дар’я

9-А

комп.
анімація

І

Гаркуша
М.А.
Гаркуша
М.А.
Одинець Т.І.

23. Вечерова Дар’я
9-А офіс.технології
І
Одинець Т.І.
24. Хайло Софія
9-Б офіс.технології
ІІІ
Одинець Т.І.
Осипенко
25.
10-А комп. графіка
ІІІ
Одинець Т.І.
Михайло
Проаналізовано результати участі учнів профільних груп 11-А,
11-Б класів з мультипрофільним навчанням у районних предметних
олімпіадах. Так Кочеровець Олександр (група «українська мова, біологія»)
посів ІІ місце з біології та хімії (вчитель Гревнєва С.В.), Каглинська
Анастасія (група «українська мова, біологія») – ІІІ місце з біології (вчитель
Гревнєва С.В.), ІІІ місце з зарубіжної літератури у Коваленко Катерини
(група «українська мова, біологія») (вчитель Хаустова О.В) та ІІІ місце з
біології (вчитель Гревнєва С.В.), Соколова Єва (група «українська мова,
біологія») посіла ІІІ місце з біології (вчитель Гревнєва С.В.), Гаврилюк
Богдан (група «історія України, англійська мова») – ІІІ місце з історії
(вчитель Осьмак О.С.).
Учениця 9-А класу (Вечерова Дар'я) посіла І місце на районній
олімпіаді з інформаційних технологій (комп'ютерна графіка) та офісних
технологій (учитель Одинець Т.І.).
Слід зауважити, що стало більше призерів із зарубіжної літератури
та з’явилося призове місце з математики.
Ми не маємо призерів з правознавства, фізики, географії,
фізкультури, англійської мови.
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Учні
школи
не
були представлені
на
районних
олімпіадах з трудового навчання (з об’єктивних причин), німецької мови.
Кількість учасників ІІ етапу олімпіад з деяких предметів могла бути
більшою.
Проведено олімпіади з української мови та математики у 3-4 класах
(голова м/к Донєва Л.М.).
Призери міських олімпіад (2018-2019н.р.)
№
Прізвище, ім’я
Клас
Предмет
Місце
Учитель
з/п
учня
1
Тарасов Тимофій
8-А
Біологія
ІІ
Гетьман О.В.
2
Степанюк
10-А
Біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Олександр
3
Степанюк
10-А
Укр. мова,
ІІ
Сулима В.О.
Олександр
літ.
4
Грабчук Катерина 9-А Образ. мист.
І
Гаркуша М.А.
5
Іванченко Ксенія
8-Б
Зар. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
На ІІ (районному) етапі ХІХ Міжнародному конкурсі з
української мови імені Петра Яцика Селезень Поліна (3-Б), Стужук
Евеліна (3-А), Тарасов Олексій (6-А),Осипенко Михайло(10-А) посіли ІІІ
місця та Степанюк Олександр (10-А) посів ІІ місце.

Згідно з умовами проведення конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів і кандидатів у члени МАН
«Дослідник» у грудні 2018р. було проведено шкільний етап конкурсу,
мета якого – залучення старшокласників до науково-дослідницької,
експериментальної діяльності, розвиток творчих здібностей учнівської
молоді.
Кращі роботи було подано на районний конкурс. Представлено 6
робіт.
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5 учнів посіли призові місця:
№
Прізвище, ім’я
Клас
Секція
Місце
Учитель
з/п
учня
1 Нагорна Катерина 11-Б
Філософія
ІІІ
Сулім В.П.
2
Шакірова
11-Б
Філософія
ІІ
Сулім В.П.
Анастасія
3
Коваленко
11-Б Правознавство
ІІ
Сулім В.П.
Катерина
4
Пшенична Олена 10-А Правознавство
ІІІ
Сулім В.П.
5 Нагорна Катерина 11-Б Краєзнавство
ІІ
Осьмак О.С.
Слід відзначити роботу Суліма Володимира Петровича, який
приділяє велику увагу залученню учнів до науково-дослідницької роботи у
рамках Малої академії наук.
Осьмак Олена Станіславівна також цілеспрямовано та систематично
працює з обдарованими дітьми, готуючи їх до участі у районних
олімпіадах та захисті робіт МАН.
На жаль, не були представлені роботи учнів школи з укр. літ.,
психології, зарубіжної літератури. Членам педколективу потрібно
приділяти більше уваги виявленню здібних до наукової діяльності дітей.
Це дозволить, зокрема, підвищити рівень фахової підготовки учителів.
Олімпіади надали можливість виявити обдарованих учнів, які
продемонстрували високу якість знань, вміння застосовувати знання на
практиці.

Управління
навчально-виховною
роботою
здійснювали
заступники директора з навчально-виховної роботи Діденко Валентина
Євгенівна та Іванкова Світлана Михайлівна.
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Аналізуючи
результати навчальної діяльності здобувачів
освіти за 2018-2019н.р, слід зазначити, що 87 учнів 2-11 класів мають
високий рівень навчальних досягнень, що становить 12%, 311 – достатній
рівень (42%).

Найкращі результати продемонстрували учні 5-А класу (кл. кер.
Лакоцька Ю.М.) – якість знань 87%, 5-Б (кл. кер. Гаркуша М.А.) – 67%, 6А (кл. кер. Сулима В.О.) – 62%, 6-В (кл. кер. Кучай М.В.) – 54%, 5-В (кл.
кер. Одинець Т.І.) – 54%, 8-А (кл. кер. Гетьман О.В.) – 48%.
За підсумками навчального року 85 учнів нагороджені
Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».
Аніщенко Карина одержала свідоцтво про базову середню освіту
з відзнакою.
Коваленко Катерина нагороджена золотою медаллю.
26 учнів мають одну оцінку 7-9 балів, 44 учні – одну оцінку 4-6
балів.
53 учні закінчили 2018-2019н.р. з початковим рівнем навчальних
досягнень, що складає 7%.
Великі прогалини у знаннях мають Карячун Данило (11-Б), Горобей
Дмитро (10-А), Трунов Віктор (9-Б), Кіпріянов Олександр (9-Б),
Мартиненко Анжеліка (9-Б), Бабчук Анастасія (9-Б), Гресько Олег (9-Б),
Шандренко Олександр (8-Б), Калініченко Карина (8-Б), Кириленко
Олександр (8-Б), Бучуляк Данило (7-А), Іволін Данії (7-А), Косточко
Андрій (7-А).
Турбує низький рівень якості знань учнів 7-Б(кл. кер. Ісаєнко С.Б.) –
15%, 8-Б (кл. кер. Якусевич Л.М.) – 10%, 10-А (кл.кер. Алієва О.В.) – 21%.
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Якість знань учнів випускних
класів
не
може
вважатися
задовільною: 11-А (кл. кер. Осьмак
О.С.) – 25%, 9-А (кл. кер. Коваленко
О.П.) – 19%, 9-Б (кл. кер. Хоменко
В.С.) – 3%.
Порівняння результатів 20172018 та 2018-2019н.р. свідчить про
те, що збільшилася кількість учнів з
високим рівнем навчальних досягень
(було 361, стало 398)., достатній
рівень досягнень мали 284 учні, у 2018-2019н.р. – 311. Кількість учнів, які
мають початковий рівень навчальних досягнень, не змінилася.
Порівняльний аналіз якості знань учнів:
Клас
2017-2018н.р.
2018-2019н.р
4-А / 5-А
80 %
87 %
4-Б / 5-Б
88 %
67 %
4-В / 5-В
64 %
54 %
5-Б / 6-Б
48 %
29 %
5-В / 6-В
36 %
54 %
6-Б / 7-Б
27 %
15 %
7-Б / 8-Б
20 %
10 %
Особливо хвилює низький рівень якості знань випускних 9-А, 9-Б,
11-А класів. У частини учнів відсутня мотивація навчальної діяльності, яка
спонукає до розуміння мети діяльності.
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Результати ДНЯ ЯКОСТІ - 2019
На виконання плану роботи школи на 2018-2019 н.р. та з метою
проведення моніторингу якості знань з української мови у 1-11 класах 10
квітня 2019р. було проведено День якості.
Тексти завдань підібрані відповідно до програмових вимог. Учні
писали диктант.
Результати виявилися такими:
2 класи
Рівень навчальних
К-сть Викон.
Якість Успіш
досягнень
Клас
Учитель
учнів роботу
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
33
27
4
8
15
85,2% 100%
2-А Шевчук О.С.
26
24
12
12
100% 100%
2-Б Дюдіна О.В.
26
25
1
7
12
5
68%
96%
2-В Закревська К.В.
23
20
5
15
100% 100%
2-Г Мельник М.Є.
Найкращі результати показали учні 2-Б класу (вчитель Дюдіна О.В.)
та 2-Г класу (вчитель Мельник М.Є.).
Учні 2-х класів продемонстрували достатній рівень сформованості
навчальних умінь. Це говорить про те, що вчителі проводили
цілеспрямовану роботу, орієнтуючись на різний рівень підготовки дітей,
зуміли зацікавити учнів.
На жаль, 1 учень 2-В класу має початковий рівень навчальних
досягнень Крило Б. (вчитель Закревська К.В.).
Закревській К.В. слід звернути увагу на учнів, які мають оцінки 1-3
бали, використовуючи індивідуальний підхід.
Другокласниками були допущені такі помилки: пропуск букв; заміна
букв; перенос слів; написання -ьо- в словах; подвоєння приголосних;
вживання апострофа.

День якості - 2019
Українська мова 2 класи
120,00%
100,00%

85,20% 100%

100% 100%

96%

100% 100%

68%

80,00%

Якість знань

60,00%

Успішність

40,00%
20,00%
0,00%
2-А (вч. Шевчук О.С.)

2-Б (вч. Дюдіна О.В.)

2-В (вч. Закревська К.В.)

2-Г (вч. Мельник М.Є.)
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3 класи

Клас

Учитель

3-А
3-Б
3-В
3-Г

Скетецька Л.В.
Мінахіна С.В.
Біляченко Р.В.
Лісаченко С.С.

К-сть Викон.
учнів роботу
28
33
30
30

25
32
28
27

Рівень навчальних
Якість Успіш
досягнень
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
4
6
11
4
60%
84%
5
9
14
4
56%
84%
2
5
9
12
75%
93%
3
8
9
7
59%
89%

14 учнів під час написання диктанту
одержали оцінки початкового рівня. Це 4
учні 3-А класу: Беседін І., Галушко А.,
Даниленко Д., Міхелі М. (вчитель
Скетецька Л.В.), 5 учнів 3-Б класу:
Верещака О., Герасименко Д., Жигайло
А., Кошкарьов І., Сібов А. (вчитель
Мінахіна С.В.), 2 учнів 3-В класу:
Пугачова А., Ткаченко С. (вчитель
Біляченко Р.В.), 3 учнів 3-Г класу:
Музиченко А., Сейранов Р., Сеник Д. (вчитель Лісаченко С.С.).
Аналіз контрольних робіт свідчить про те, що частина учнів не вміє
належним чином застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
Вчителі Скетецька Л.В., Мінахіна С.В., Біляченко Р.В., Лісаченко С.С. не
змогли підібрати раціональні форми та методи роботи з учнями, розкрити
та використати їх потенціал.
Типові помилки учнів 3 класів такі: заміна букв, пропуск букв,
вживання м’якого знака, подвоєння букв у слові, вживання апострофа,
перенос слів, написання великої літери на початку речення,
буквосполучення -ьо- в корені слів.

День якості - 2019
Українська мова 3 класи
89%

3-Г (вч. Лісаченко С.С.)

59%
93%

3-В (вч. Біляченко Р.В.)

75%
84%

3-Б (вч. Мінахіна С.В.)

56%
84%

3-А (вч. Скетецька Л.В.)

60%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Успішність
Якість знань
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4 класи
Рівень навчальних
К-сть Викон.
Якість Успіш
досягнень
Клас
Учитель
учнів роботу
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
29
24
3
7
14
87,5% 100%
4-А Половко С.М.
32
24
10
10
4
58% 100%
4-Б Ляшенко А.Д.
24
2
9
9
4
54%
92%
4-В Ткаченко В.М. 30
Серед 4-х класів найкращий результат показали учні 4-А класу
(вчитель Половко С.М.).
На жаль, 2 учнів 4-В класу показали початковий рівень навчальних
досягнень. Це Філінський М., Яшуткін Л. (вчитель Ткаченко В.М.).
Учителю, яка викладає у цьому класі, слід використовувати різні
форми диференціації з метою підвищення якості знань учнів.
Учнями 4 класів були допущені такі помилки: пропуск букв; заміна
букв; перенос слів; подвоєння приголосних; вживання апострофа та
м’якого знаку.
День якості - 2019
Українська мова 4 класи
87,50%

100,00%

100%

80,00%

100%
58%

92%
54%

60,00%

Якість знань

40,00%

Успішність

20,00%
0,00%

4-А (вч. Половко С.М.) 4-Б (вч. Ляшенко А.Д.) 4-В (вч. Ткаченко В.М.)

5 класи

Клас
5-А
5-Б
5-В

Учитель
Мисовська О.Ю.

Долотова І.Є.
Мисовська О.Ю.

Долотова І.Є.
Ляшко Н.М.
Іванкова С.М.

К-сть Викон.
учнів роботу
15
15
15
15
15
15

13
14
14
12
12
12

Рівень навчальних
Якість Успіш
досягнень
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
2
0
8
3
85%
85%
0
2
7
5
86% 100%
2
5
6
1
50%
86%
0
5
3
4
58%
88%
1
2
8
1
75%
92%
2
4
4
2
50%
83%

Найкращі результати показали учні 5-А класу (вчитель Долотова
І.Є.) та 5-Б класу (вчитель Долотова І.Є.).
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Учні
5-х
класів продемонстрували достатній рівень
сформованості навчальних умінь. Це говорить про те, що вчителі
проводили цілеспрямовану роботу, орієнтуючись на різний рівень
підготовки дітей, зуміли зацікавити учнів.
На жаль, 7 учнів мають початковий рівень навчальних досягнень:
Зінченко Ю., Глушко М. (5-А клас, вчитель Мисовська О.Ю.), Лисяк А.,
Фіалковська М. (5-Б клас, вчитель Мисовська О.Ю.,), Ліщинський І. (5-В
клас, вчитель Ляшко Н.М.,) та Мошняга В., Пугачова В. (5-В клас, вчитель
Іванкова С.М., 5-В клас).
Мисовській О.Ю., Ляшко Н.М., Іванковій С.М. слід звернути увагу
на учнів, які мають оцінки 1-3 бали, використовуючи індивідуальний
підхід.
П’ятикласниками були допущені такі помилки: розділові знаки при
однорідних членах речення; написання складних прикметників, НЕ з
різними частинами мови, власних назв; вживання апострофа.

День якості - 2019
Українська мова
5-А клас
100%
100%
95%
90%

85% 86%

85%

85%

Мисовська О.Ю.
Долотова І.Є.

80%
75%

Якість знань

Успішність

День якості - 2019
Українська мова
5-Б клас
86% 88%

100%
80%
60%

58%
50%

Мисовська О.Ю.

40%

Долотова І.Є.

20%
0%

Якість знань

Успішність
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День якості - 2019
Українська мова
5-В клас
100%
80%
60%

92%

75%

83%

50%
Ляшко Н.М.

40%

Іванкова С.М.

20%
0%

Якість знань

Успішність

6 класи
Рівень навчальних
Якість Успіш
досягнень
Клас
Учитель
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
Сулима В.О.
15
14
5
4
4
1
36%
64%
6-А
14
7
4
2
1
21%
50%
Мисовська О.Ю. 14
Сулима В.О.
14
12
8
3
2
0
14%
54%
6-Б
Мисовська О.Ю. 14
13
3
6
3
1
31%
77%
Сулима В.О.
15
14
7
5
2
0
14%
50%
6-В
13
12
1
8
2
1
25%
91%
Ляшко Н.М.
31 учень під час написання диктанту одержали оцінки початкового
рівня. Це 12 учнів 6-А класу: Заяц А., Ващенко Н., Коваленко К.,
Кравченко Я., Лукоянов А. (І група, вчитель Сулима В.О.), Мельник О.,
Михайлов Я., Смаженюк А., Старчук М., Стужук А., Тютюник Д.,
Якусевич Д., (ІІ група, вчитель Мисовська О.Ю.); 11 учнів 6-Б класу:
Кольоса О., Широкова А., Янішевський Л., (І група, вчитель Мисовська
О.Ю.), Зіневич Д., Погорєлова О., Руденко І., Ремез Р, Ростовська Є.,
Міхно А., Пасішнюк В., Щегельська А. (ІІ група, вчитель Сулима В.О.), 8
учнів 6-В класу: Бабенко К., Бартиш А., Давидчук А., КоваленкоНідзельський Т., Муранівський Я., Созонюк І., Фесенко О. (І група,
вчитель Сулима В.О.), Чумаков І. (ІІ група, вчитель
Ляшко Н.М.).
Аналіз контрольних робіт свідчить про те, що частина учнів не вміє
належним чином застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
Вчителі Сулима В.О., Мисовська О.Ю. та Ляшко Н.М. не змогли підібрати
раціональні форми та методи роботи з учнями, розкрити та використати їх
потенціал.
Поділ класів на групи має давати кращі результати.
К-сть Викон.
учнів роботу
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Типові помилки учнів 6 класів такі: розділові знаки при однорідних
членах речення, між частинами складного речення, тире між підметом і
присудком; написання прислівників, прийменників з іменниками, власних
назв.

День якості - 2019
Українська мова
6-А клас
50%
Успішність

64%

Якість
знань
0%

Мисовська О.Ю.

21%

Сулима В.О.

36%
20%

40%

60%

80%

День якості - 2019
Українська мова
6-Б клас
77%

Успішність

54%
Мисовська О.Ю.

Якість
знань
0%

31%

Сулима В.О.

14%
20%

40%

60%

80%

День якості - 2019
Українська мова
6-В клас
91%

Успішність
Якість знань
0%

50%

Ляшко Н.М.

25%

Сулима В.О.

14%
20%

40%

60%

80%

100%

70

7 класи

Клас
7-А
7-Б

К-сть Викон.
учнів роботу

Учитель
Коваленко О.П.
Мисовська О.Ю.
Коваленко О.П.

Ляшко Н.М.

16
14
17
17

15
9
14
15

Рівень навчальних
Якість Успіш
досягнень
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
4
5
1
5
27%
73%
3
3
3
0
33%
67%
7
3
3
1
29%
50%
0
9
4
2
40% 100%

Серед учнів 7-Б класу ІІ група (вчитель Ляшко Н.М.) показала кращі
результати.
На жаль, 14 учнів показали початковий рівень навчальних досягнень.
Це учні 7-А класу: Лободирьова В., Лубінець Б., Михайлов О., Нестерчук
М. (ІІ група, вчитель Коваленко О.П.), Антоненко А., Бучуляк Д., Іволін Д.
(І група, вчитель Мисовська О.Ю.) та учні 7-Б класу: Гаращенко О., Голуб
Р., Забродська М., Комар К., Корбут М., Крук І., Лубко Д. (І група, вчитель
Коваленко О.П.).
Учителям, які викладають у цих класах, слід використовувати різні
форми диференціації з метою підвищення якості знань учнів.
Поділ класів на групи має давати кращі результати.
Були допущені такі помилки: коми при однорідних членах речення,
при дієприслівниковому звороті; написання прислівників, прийменників;
вживання апострофа.
День якості - 2019
Українська мова
7-А клас
73%

80%

67%

60%
40%

27%

Коваленко О.П.

33%

Мисовська О.Ю.

20%
0%

Якість знань

Успішність

День якості - 2019
Українська мова
7-Б клас
100%
100%
80%
40%

60%
40%

50%
Коваленко О.П.

29%

Ляшко Н.М.

20%
0%

Якість знань

Успішність
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8 класи
Рівень навчальних
К-сть Викон.
Якість Успіш
досягнень
Клас
Учитель
учнів роботу
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
15
4
4
5
2
47%
73%
Мисовська О.Ю. 16
8-А
13
11
2
3
3
3
54%
81%
Ляшко Н.М.
9
2
2
3
2
56%
78%
Мисовська О.Ю. 18
8-Б
13
12
0
8
4
0
33% 100%
Ляшко Н.М.
Учні 8-х класів продемонстрували достатній рівень навчальних
досягнень.
Це свідчить про те, що Мисовська О.Ю., Ляшко Н.М. не змогли підібрати
раціональні форми та методи роботи з учнями, розкрити та використати їх
потенціал, який у частини учнів є невисоким. Учителям необхідно
використовувати різні форми диференціації з метою підвищення рівня
грамотності учнів.
Початковий рівень знань мають 6 учнів 8-А класу: Бущан Д.,
Ващенко О., Бондаренко С., Глазунов О. (І група, вчитель Мисовська
О.Ю.), Кравчук Н., Ратушний Д. (ІІ група, вчитель Ляшко Н.М.) та 2 учнів
8-Б класу Хлистунов Д., Широбокова Є. (ІІ група, вчитель Мисовська
О.Ю.).
Як показав аналіз контрольної роботи, проведеної у 8-Б класі, не
можна об’єктивно оцінити результативність учнів, тому що контрольну
роботу писало лише 9 учнів із 18 (ІІ група, вчитель Мисовська О.Ю).
Типові помилки учнів 8 класів такі: розділові знаки при вставних
словах, прямій мові, при однорідних членах речення; вживання апострофа;
написання не з дієсловами.
День якості - 2019
Українська мова
8-А клас
73% 81%

100%
80%
60%

54%
47%

Мисовська О.Ю.

40%

Ляшко Н.М.

20%
0%

Якість знань

Успішність

День якості - 2019
Українська мова
8-Б клас
100%
78%

100%
80%
60%

56%
33%

Мисовська О.Ю.

40%

Ляшко Н.М.

20%
0%

Якість знань

Успішність
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9 класи
Рівень навчальних
К-сть Викон.
Якість Успіш
досягнень
Клас
Учитель
учнів роботу
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
Коваленко О.П.
16
15
3
7
4
1
33%
80%
9-А
15
11
3
6
2
0
18%
73%
Сулима В.О.
Коваленко О.П.
14
11
5
4
2
0
18%
54%
9-Б
15
12
1
7
2
2
33%
91%
Ляшко Н.М.
Не може задовольнити якість знань учнів 9-х класів під час
написання диктанту.
Це свідчить про те, що вчителі Коваленко О.П., Сулима В.О., Ляшко
Н.М. не змогли підібрати раціональні форми та методи роботи з учнями,
розкрити та використати їх потенціал, який у частини учнів є невисоким.
12 учнів мають початковий рівень навчальних досягнень:
Веремейчук А., Затиральна К., Іваненко Н. (І група 9-А, вчитель Сулима
В.О.), Міщанинець О., Стужний В., Хлистунова Е. (ІІ група 9-А, вчитель
Коваленко О.П.), Бабич Е., Бабчук А., Євсеєва В., Маслюк А., Мартиненко
А. (І група 9-Б, вчитель Коваленко О.П.), Налужна О. (ІІ група 9-Б, вчитель
Ляшко Н.М.).
Потрібні кардинальні кроки з боку Коваленко О.П., Сулими В.О.,
Ляшко Н.М. для покращення ситуації з метою підготовки учнів до
складання державної підсумкової атестації.
Поділ класів на групи має давати кращі результати.
Типові помилки учнів 9 класів такі: розділові знаки в
безсполучниковому складному реченні; написання прислівників, власних
іменників, складних прикметників.

День якості - 2019
Українська мова 9-А клас

73%
80%

Успішність

Сулима В.О.
18%

Якість
знань
0%

Коваленко О.П.
33%

20%

40%

60%

80%

73

День якості - 2019
Українська мова 9-Б клас

91%
Успішність

54%
Ляшко Н.М.
33%

Якість
знань

Коваленко О.П.

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10 клас
Рівень навчальних
К-сть Викон.
Якість Успіш
досягнень
Клас
Учитель
учнів роботу
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12
16
13
3
3
4
3
54%
77%
Сулима В.О.
10-А
Ляшко Н.М.
15
6
0
3
2
1
50% 100%
Учні 10-А класу продемонстрували достатній рівень навчальних
досягнень (Сулима В.О., Ляшко Н.М.).
3 учні Гребенович А., Рожок А., Якусевич М. мають початковий
рівень навчальних досягнень (ІІ група, вчитель Сулима В.О.).
Сулимі В.О. слід звернути особливу увагу на учнів, які мають
початковий рівень навчальних досягнень, та проводити з ними
індивідуальну роботу.
Не можна об’єктивно оцінити результативність учнів 10-ого класу,
тому що контрольну роботу писало лише 6 учнів із 15 (група вч. Ляшко
Н.М.).
Вчителям Сулимі В.О., Ляшко Н.М. рекомендовано підбирати
раціональні форми та методи у роботі з метою підготовки учнів до участі у
зовнішньому незалежному оцінюванні та до складання державної
підсумкової атестації в 11 класі.
Типові помилки учнів 10 класів: розділові знаки в складному
реченні; написання власних назв.
День якості - 2019
Українська мова 10-А клас

100%
Успішність

77%
Ляшко Н.М.
50%

Якість знань
0%

Сулима В.О.

54%
20%

40%

60%

80%

100%
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11 класи
Рівень навчальних
К-сть Викон.
Якість Успіш
досягнень
учнів роботу
знань ність
1-3 4-6 7-9 10-12

Клас

Учитель

11*

Коваленко О.П.

(проф.)

11-АБ Сулима В.О.

23

17

1

4

7

5

71%

94%

16

16

0

4

10

2

75%

100%

Як показав аналіз контрольних робіт, учні 11 класів
продемонстрували високий рівень знань під час написання диктанту.
Лише 1 учень Говорун А. (вчитель Коваленко О.П.) має початковий
рівень навчальних досягнень. Це говорить про те, що вчитель Коваленко
О.П. недостатньо проводить індивідуальну роботу, орієнтуючись на різний
рівень підготовки дітей.
Вчителям Коваленко О.П., Сулимі В.О. потрібно продовжувати
цілеспрямовану роботу з метою підготовки учнів до участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні.
Типові помилки учнів 11 класів: розділові знаки при вставних
словах, в складному реченні.

День якості - 2019
Українська мова 11 класи
94%

100%
80%

100%

71% 75%

60%

Коваленко О.П.

40%

Сулима В.О.

20%
0%

Якість знань

Успішність
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Результати ДПА учнів 4 класу
ДПА в початковій школі проводилось з метою визначення
відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам державного
стандарту початкової загальної освіти та готовності навчатися в основній
школі, рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати
набуті знання і вміння на практиці.
Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2018/2019 навчальному році
проводилась відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, порядку проведення
державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 07.12.2018р. №1369, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.01.2019р. за № 8/32979, наказів
Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019р № 59, від 01.02.2019 №
116 для організації проведення державної підсумкової атестації.
Порядок атестації учнів відповідає методичним рекомендаціям
Міністерства освіти і науки України щодо проведення підсумкових
контрольних робіт у 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 20182019 навчальному році та критеріям оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи.
Тексти підсумкових контрольних робіт заздалегідь друкувалися на
кожного учня.
На контрольних роботах в початковій школі були присутні члени
адміністрації. Зауважень щодо проведення ДПА не було.
Результати підсумкових контрольних робіт показали, що випускники
школи I ступеня оволоділи програмовим матеріалом з української мови,
математики.
Підсумковою контрольною роботою з української мови (передбачено
оцінювання результатів навчання з української мови та читання) була
робота з перевірки сформованості навички читання, розуміння прочитаного,
уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою
літературознавчі поняття; з перевірки орфографічних і пунктуаційних
умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь;
аналізувалось вміння будувати зв’язні висловлювання на основі єдиного
художнього або науково-художнього тексту.
Про рівень сформованості умінь та навичок учнів з української мови
свідчать дані таблиці:
Українська мова
За
Писали
Якість
Клас
Рівень досягнень учнів
списком роботу
знань,%
початковий середній

4-А
4-Б
4-В
Всього

29
32
30
91

29
31
29
89

93%
97%
97%
96%

-

2
1
1
4

достатній високий

8
12
11
31

19
18
17
54
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Результати ДПА з української мови показали, що в 100% учнів на
рівні Державного стандарту загальної початкової освіти сформовано
мовленнєві уміння і навички. Учні навчені користуватися мовними
одиницями, вміють застосовувати набуті знання на практиці, озброєні
алгоритмом мислення – головним умінням для виконання конкретних
завдань. Показник якості знань з української мови становить 96%. Найкращі
результати (11-12 балів) мають такі учні: Безуглий Т., Бойко В., Васильєва
А., Ковальська Н., Коваленко Л.,
Красуля О., Кузіна А., Лісовець Ю.,
Міщанинець А., Овчар Я., Остапенко Я., Шестопалова А., Якубівська С. (4А клас, вчитель Половко С.М.), Власенко О., Дегодюк А., Дерій В., Жолдак
В., Кобиляцький Д., Корбут С., Кравченко В., Лук’янчук А., Макарчук А.,
Отрощенко О., Порховнюк Р., Ткаченко М.,
Фещук М., (4-Б клас,
вчитель Ляшенко А.Д.), Букіна О., Горб Є., Євчун М., Котлярова Д., Латаєв
О., Марченко П., Михайлов Р., Мірошник В.,
Наводнича В.,
Проценко А., Степанець А., Стояненко М., Хлівчук М., Шахроманов О. (4-В
клас, Ткаченко В.М.).
Результати підсумкової контрольної роботи з математики показали,
що в (99%) учнів сформовані уміння і навички, які передбачені програмою
з математики для початкової школи, а саме: натуральні числа, арифметичні
дії з натуральними числами; текстові задачі; числові вирази; частини;
величини; геометричні фігури. Якість знань учнів з математики становить
78%.
Результати підсумкової контрольної роботи з математики
представлено в таблиці:
Математика
За
Писали
Якість
Клас
Рівень досягнень учнів
списком роботу
знань,%
початковий середній

4-А
4-Б
4-В
Всього

29
32
30
91

29
31
29
89

100%
68%
66%
78%

1
1

9
10
19

достатній високий

3
11
7
21

26
10
12
48
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Найкращі результати (11-12б.) показали учні: Безуглий Т., Бойченко
В., Васильєва А., Врублівський В., Запрягалов І., Ковальська Н., Красуля О.,
Красицька Д., Кузіна А., Лісовець Ю., Лобза К., Луценко А., Міщанинець
А., Овчар Я., Остапенко Я., Павловський А., Садовнікова М., Солодка А.,
Шестопалова А., Якубівська С.(4-А клас, вчитель Половко С.М..), Власенко
О., Дегодюк А., Жолдак В., Кобиляцький Д., Макарчук А., Фещук М. (4-Б
клас, вчитель Ляшенко А.Д.), Букіна О., Євчун М., Косинський І.,Латаєв О.,
Марченко П., Наводнича В., Стояненко М., Чернов Д., Шахраманов О.(4-В
клас, вчитель Ткаченко В.М.).
Серед типових помилок виявлено прогалини в знаннях учнів при
розв’язуванні прикладів, геометричного матеріалу, при встановленні
порядку дій. Не всі учні розв’язали задачі.
Аналіз підсумкових контрольних робіт з математики засвідчив такі
недоліки в діяльності вчителів щодо виконання навчальної програми з
математики:
майбутні
п’ятикласники
недостатньо
володіють навичками множення
багатоцифрових чисел, обчислення
значень числового виразу на кілька
дій. Потребує більшої уваги
підготовка молодших школярів до
застосування математичних знань
до ситуацій, близьких до реальних.
У
цілому
результати
підсумкових контрольних робіт у 4
класах з математики, мови,
літературного читання свідчать, що вчителі забезпечують достатній рівень
підготовки учнів як для наступного навчання, так і для формування
життєвих компетентностей молодших школярів.
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Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів
Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
07.12.2018р.
№ 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.01.2019р. за № 8/32979, наказів Міністерства освіти і науки України від
25.01.2019р. № 59, від 01.02.2019 № 116 державна підсумкова атестація в
9-х класах проводилася з трьох предметів: з української мови, математики
(2 обов’язкових предмета) та географії (предмет за вибором навчального
закладу з урахуванням побажань батьків) з 04 червня по 13 червня 2019
року.
Учасниками ДПА стали 31 учень 9-А класу та 29 учнів 9-Б класу.
Звільнених від ДПА за станом здоров’я в 2018-2019 н.р. не було.
Адміністрація школи проаналізувала результати ДПА у 9 класах:
Предмет

Клас

Укр. мова

9-А

Укр. мова

9-Б

Географія
Географія
Математика
Математика

9-А
9-Б
9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість Успіш
Учитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
16
2
7
7
56% 100% Коваленко О.П.
15
2
8
5
67% 100% Сулима В.О.
14
2
2
7
3
29% 79% Коваленко О.П.
15
7
8
47% 100% Ляшко Н.М.
31
5
9
17
45% 100% Хоменко В.С.
29
10
16
3
34% 90% Хоменко В.С.
31
2
7
22
29% 100% Якусевич Л.М.
29
2
16
11
7%
62% Якусевич Л.М.

Учні 9-х класів мають належну якість знань з української мови
(вчителі Коваленко О.П., Сулима В.О., Ляшко Н.М.). Однак не можна
вважати задовільним те, що 3 учнів 9-Б класу одержали за написання
диктанту оцінки початкового рівня.

Результативність ДПА з української мови
учнів 9-х класів у 2018-2019 н.р.
(вч. Коваленко О.П., Сулима В.О., Ляшко Н.М.)
120%
100%

90%

100%
80%

61%
Якість знань

60%

Успішність

38%
40%
20%
0%
9-А

9-Б
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На жаль, якість знань з математики
(вчитель
Л.М.) не може вважатися задовільною (9-А – 29%, 9-Б – 7%).

Якусевич

Результативність ДПА з математики
учнів 9-х класів у 2018-2019 н.р.
(вч. Якусевич Л.М.)

62%

9-Б
7%
Успішність
Якість знань

100%

9-А
29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Мають початковий рівень навчальних досягнень за підсумками ДПА
такі учні 9-Б класу:
 з української мови Гресько О., Єлісеєва Я., Кіпріянов О.;
 з географії Кіпріянов О., Мартиненко А., Трунов В.;
 з математики Верба А., Гресько О., Євсеєва В., Єлісеєва Я.,
Кіпріянов О., Мартиненко А., Маслюк А., Міськов В., Морозов
Д., Пархоменко Д., Трунов В.

Результативність ДПА з географії
100%
учнів 9-х класів
у 2018-2019 н.р. (вч.
90%
Хоменко
В.С.)
100%
80%
60%

45%

34%

40%
20%
0%

9-А

9-Б

Якість…
Успішність
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Ніхто з учнів 9-А класу не має початкового
рівня
навчальних
досягнень з кожного з предметів.
Результати ДПА 2019 року свідчить про те, що частина учнів
неналежним чином готувалися до атестації як протягом навчального року,
так і в період проведення ДПА.
Аналіз результатів навчальної діяльності за підсумками 2018-2019
н.р.
Предмет

Клас

Укр. мова

9-А

Укр. мова

9-Б

Географія
Географія
Математика
Математика

9-А
9-Б
9-А
9-Б

Кільк. Рівень навчальних досягнень Якість Успіш
Учитель
учнів високий достат. середній початк. знань ність
16
1
6
9
44% 100% Коваленко О.П.
15
3
5
7
53% 100% Сулима В.О.
14
2
6
6
14% 53% Коваленко О.П.
15
7
7
1
47% 93% Ляшко Н.М.
31
3
15
13
58% 100% Хоменко В.С.
29
2
9
15
3
38% 90% Хоменко В.С.
31
2
6
23
26% 100% Якусевич Л.М.
29
2
16
11
7%
62% Якусевич Л.М.

Слід відзначити систематичну цілеспрямовану роботу педагогів з
підготовки учнів до ДПА.
Під час ДПА з української мови учні 9-А класу (вчителі Коваленко
О.П., Сулима В.О.) показали кращі результати у порівнянні з підсумками
2018-2019 н.р. Якість знань учнів 9-Б класу (вчитель Коваленко О.П.) за
підсумками ДПА підвищилася. Стабільними є результати учнів 9-Б класу
групи Ляшко Н.М.
На жаль, учні 9-х класів
продемонстрували
низьку
якість знань з математики
(учитель Якусевич Л.М.) як за
підсумками 2018-2019 н.р., так
і за результатами ДПА.
Протягом року Якусевич Л.М.
проводила консультації як
групові, так і індивідуальні.
Але у частини учнів 9-х класів
не було належної мотивації.
Під час ДПА з географії
(учитель Хоменко В.С.) частина учнів 9-х класів не підтвердила результати
річного оцінювання. Хоменко В.С. не змогла організувати підготовку до
ДПА на належному рівні.
Атестаційні комісії суворо дотримувалися інструктивно-методичних
вимог щодо проведення ДПА, працювали чітко, злагоджено.
Апеляцій не було.
Адміністрація школи перевірила протоколи ДПА, переглянула
атестаційні роботи учнів. Здійснено порівняння результатів ДПА та
річного оцінювання.
Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою
отримала учениця 9-А класу Аніщенко Карина Дмитрівна.
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Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів
Відповідно до існуючих нормативних документів у 2019р. державну
підсумкову атестацію в 11 класах було проведено у формі зовнішнього
незалежного оцінювання на пунктах тестування.
Звільнених від проходження ДПА не було. Всі учні з’явилися на
пункти тестування.
Обов’язковою була ДПА з української мови та літератури, її
проходили 38 учнів. ДПА з історії України склали 28 випускників, з
математики – 11, з англійської мови – 11, біології – 7, географії – 16,
фізики – 3.
Адміністрацією школи було проаналізовано результати ДПА у формі
ЗНО та результати річного оцінювання випускників 2018-2019 н.р. (див.
таблицю 1).
Аналіз результатів ДПА свідчить про те, що частина учнів
підтвердила свій рівень навчальних досягнень за рік, але, на жаль,
спостерігається зниження результативності практично з усіх предметів, з
яких проводилися ДПА.
З української мови збільшилася кількість учнів із високим і середнім
рівнем навчальних досягнень, кількість випускників, які мають достатній
рівень навчальних досягнень, знизилась з 23 до 17. 12 балів отримала
Коваленко Катерина (11-Б). На жаль, Карячун Данило (11-Б) склав ДПА на
2 бали (учитель Коваленко О.П.).
З історії України 2 учнів склали ДПА на 12 балів (Гаврилюк Богдан,
11-А, Коваленко Катерина, 11-Б), хоча за рік мали оцінки 10 балів.
Більшість учнів підтвердили свій рівень навчальних досягнень (учитель
Осьмак О.С.).
З математики Назаренко Богдан склав ДПА на 12 балів. 3 учні
знизили свої результати навчальних досягнень (Бишовець Альбіна,
Пантюхова Дарина, Руденко Вадим).
З англійської мови за підсумками року 8 учнів мали оцінки 7-9 балів,
за результатами ДПА таких учнів стало 3 (учителі Кучай М.В., Кузнєцова
Ю.М.).
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36.
37.
38.

Фізика

34.
35.

Англ. мова

31.
32.
33.

Геогр.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Біол.

19.
20.
21.

Альксніна Олена Костянтинівна
Басараб Дмитро Михайлович
Бишовець Альбіна Юріївна
Вакуленко Діана Валеріївна
Волинець Віталій Юрійович
Вошкулат Станіслав Віталійович
Гаврилюк Богдан Сергійович
Говорун Алла Олександрівна
Голенко Нікіта Володимирович
Дуденко Ростислав Ігорович
Завертана Аліна Юріївна
Захарчук Андрій Юрійович
Каглинська Анастасія Олегівна
Карячун Данило Олексійович
Коваленко Катерина Михайлівна
Ковальова Дарія Сергіївна
Козлова Анна Олегівна
Кочеровець Олександр
Юрійович
Литвин Марія Олександрівна
Нагорна Катерина Ігорівна
Назаренко Богдан
Владиславович
Новик Анна Олександрівна
Оношенко Сергій Сергійович
Пантюхова Дарина Сергіївна
Подковиров Данило Денисович
Пономаренко Ілона Сергіївна
Пономаренко Юлія Андріївна
Руденко Вадим Андрійович
Соколова Єва Сергіївна
Тращенко Олександра
Дмитрівна
Трепет Анна Юріївна
Тупальська Катерина Романівна
Харитонова Євгенія
Олександрівна
Шакірова Анастасія Андріївна
Широбоков Олександр
Борисович
Шуляк Катерина Олегівна
Щербіна Олександр Олегович
Щіпанська Валерія Віталіївна

Істор. Укр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПІБ учня

Матем.

№
з/п

Укр. мова

Результати державної підсумкової атестації

5
4
9
9
8
8
10
4
5
10
7
8
11
2
12
9
6
10

4
***
6
***
6
***
***
***
***
***
***
***
9
***
***
8
6
***

***
6
***
5
***
9
12
6
7
11
6
7
***
6
12
***
6
9

5
***
7
***
***
7
***
***
***
***
***
***
11
***
***
***
***
12

***
6
***
5
***
***
9
5
6
9
***
***
***
4
***
8
***
***

***
***
***
***
6
***
***
***
***
***
3
7
***
***
10
***
***
***

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

6
10
11

***
***
12

6
10
***

***
***
***

***
***
***

6
5
***

***
***
9

7
4
9
5
7
9
9
9
5

***
6
4
***
***
***
9
6
***

7
***
***
8
8
10
***
***
8

***
***
***
***
***
***
***
9
***

4
***
7
6
6
***
***
***
***

***
***
***
***
***
9
***
***
4

***
7
***
***
***
***
10
***
***

8
9
10

***
***
***

8
9
9

***
***
***

***
***
8

4
7
***

***
***
***

7
4

***
***

8
6

***
***

6
7

***
***

***
***

5
8
6

***
***
***

7
9
8

6
***
***

***
***
7

***
4
***

***
***
***
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З біології за підсумками 2018-2019 н.р. всі учні підтвердили свій
рівень при на ДПА. Кочеровець Олександр (11-Б) склав ДПА на 12 балів
(учитель Гревнєва С.В.).
На жаль, з географії жоден з учнів не підтвердив на ДПА високий
рівень навчальних досягнень. 1 учень (Карячун Данило, 11-Б) мав
початковий рівень навчальних досягнень, а ДПА склав з оцінкою
середнього рівня (учитель Хоменко В.С.).
2 учнів, які проходили ДПА з фізики підтвердив свою річну оцінку
(учитель Мисель Т.П.).
Приємно, що деякі учні значно підвищили свої результати.
Так, Руденко Вадим (11-Б) одержав 10 балів під час ДПА з фізики (за
рік мав 9 балів); під час ДПА з історії України Дуденко Ростислав (11-А)
одержав 11 (за рік мав 9 балів), Пономаренко Юлія (11-А) одержала 10
балів (за рік мала 7), Подковиров Данило (11-А) одержав 8 балів (за рік мав
5 балів), Шуляк Катерина (11-Б) одержала 7 (за рік мала 4); під час ДПА з
української мови Дуденко Ростислав (11-А) одержав 10 (за рік мав 8 балів),
Назаренко Богдан (11-Б) одержав 11 (за рік мав 9 балів), Нагорна Катерина
(11-Б) одержала 10 (за рік мала 9), Подковиров Данило та Широбоков
Олександр (11-А) одержали 4 і 5 балів відповідно (за рік мав 3 бали); під
час ДПА з географії Карячун Данило (11-Б) ) одержав 4 балів (за рік мав 3
бали).
Це свідчить про те, що частина учнів мала необхідну мотивацію,
працювала плідно та систематично, дослухалися до порад вчителів,
відвідувала консультації.
Золотою медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджена
Коваленко Катерина Михайлівна, учениця 11-Б класу.
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Невирішені питання:
- відчуваються негативні залишки “радянської спадщини” (не все можна
вирішити цифрами);
- недостатня результативність допрофільного навчання;
- відсутність призерів олімпіади з правознавства, географії, фізкультури,
англійської мови;
- не були представлені МАНівські роботи учнів школи з української
літератури, психології, зарубіжної літератури;
- невеликий прогрес у якості знань (на 2%) та успішності (на 1%) учнів 211 класів в порівнянні з минулим 2017-2018 н.р.;
- 87 учні навчається на високому рівні, 311 уч. - на достатньому, 290 уч. –
на середньому, 53 учні – на початковому рівні;
- неефективна партнерська співпраця вчителів з учнями;
- учні замало залучаються до самостійної навчальної діяльності.
Основні завдання:
- класоводам 1-4 класів активно впроваджувати методики НУШ задля
формування компетентностей учнів;
- всім педагогічним працівникам з метою підвищення якості знань учнів
активно використовувати методи ейдетики, мнемотехніки, ТРВЗ тощо;
- заступнику директора з навчально-виховної роботи Діденко В.Є.
провести співбесіди з учителями-предметниками щодо результативності
участі учнів у ДПА у формі ЗНО, скоординувати траєкторії їх діяльності;
- на засіданнях предметних методичних комісій проаналізувати результати
участі учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад та розробити заходи щодо підвищення ефективності організації
роботи з обдарованими дітьми;
- з метою збереження наступності між початковою і середньою ланкою
ознайомити з результатами державної підсумкової атестації вчителівпредметників, які працюватимуть в 5-х класах;
- рекомендувати всім учителям-предметникам, особливо тим, які
викладають у мультипрофільних групах, проводити систематичну
цілеспрямовану роботу з учнями, які можуть представляти школу на
районних та міських олімпіадах, конкурсах;
- членам педколективу потрібно приділяти більше уваги виявленню
здібних до наукової діяльності дітей;
- рекомендувати членам педколективу переглянути ефективність
використання годин індивідуально-групових занять з метою залучення
школярів до участі у роботі МАН;
- всім учителям-предметникам удосконалювати індивідуальну роботу з
учнями з метою підготовки їх до державної підсумкової атестації.
- підвищити результативність допрофільного навчання;
- запроваджувати вчителями нові прогресивні методи навчання з широким
використанням інтерактивного спілкування, мультимедіа, дистанційного
навчання;
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- прагнути побудувати особистісно-орієнтовану модель освіти, адаптовану
до рівнів та індивідуальних особливостей розвитку учнів;
- здійснювати пошуки оптимального поєднання загальноосвітньої,
розвивальної та профільної підготовки учнів;
- управляти якістю освіти засобами внутрішкільного моніторингового
дослідження «День якості»;
- підвищити відповідальність вчителів за якість підготовки учнів.
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6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві
заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота
з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень
неповнолітніми.
Щастя в шкільному житті стільки,
скільки ми здатні помітити…
Освіту можна мати і середню, а ось виховання повинно бути
ВИЩИМ!
Школа — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується
до життя, а живе. Тому виховна робота планується так, щоб сприяти
становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації
та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною,
керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між
поколіннями. Основна мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей,
розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах
діяльності та спілкування. Домінуюча роль в її організації належить
класному керівнику, який є передусім організатором позакласних
виховних заходів (організованої діяльності колективу, спрямованої на
досягнення певної виховної мети), діє у співдружності з іншими
педагогічними працівниками школи. Одночасно він є ініціатором
залучення учнів свого класу до роботи гуртків, секцій у позашкільних
закладах.
У 2018 - 2019 навчальному році пріоритетним завданням
педагогічного колективу з організації виховної роботи були формування
загальнолюдських цінностей особистості вихованця через:
 виховання патріотизму, моральності, поваги до історичного минулого;
 відродження кращих духовних надбань українського народу, розвиток і
підтримка традицій вшанування сімейних цінностей;
 залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі
його нахилів та здібностей;
 творчий розвиток особистості;
 формування основ естетичної культури, оволодіння цінностями і
знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури,
ремесел;
 підвищення рівня правової культури дітей;
 формування навичок культури здорового способу життя;
 розвиток спортивно-оздоровчої роботи;
 розвиток еколого-натуралістичної діяльності;
 розвиток екскурсійної діяльності;
 профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед
дітей, випадків фізичного і психічного насильства.
Результативною є робота гуртків, секцій, майстерень:
Танцювальний колектив «Браво» (керівник Еттліх Т.В.):
 Міжнародний конкурс-фестиваль творчості «Profest winter» - лауреат
І ступеня (молодша та старша групи);
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 Всеукраїнський фестиваль хореографічного, циркового, вокального
та індустріального мистецтв «Феєрія – 2019» – лауреат 2 премії у
номінації «Естрадний танець» (молодша група);
 Всеукраїнський фестиваль хореографічного, циркового, вокального
та індустріального мистецтв «Феєрія – 2019» – лауреат І премії у
номінації
«Сontemporary»
(діти);
 12ий
Всеукраїнський
конкурсфестиваль
«Українська
естафета
творчості»
до
Дня
Святого
Валентина – ІІІ
премія (діти 9 –
14 років);
 12- ий Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Українська естафета
творчості» до Дня Святого Валентина – ІІ премія (діти 7-8 років);
 Всеукраїнський фестиваль «Миргородські Фестини» - диплом
лауреата ІІІ ступеня в номінації «Естрадна хореографія» (молодша
група до 9 років);
 Всеукраїнський фестиваль «Миргородські Фестини» - ІІІ місце в
номінації «Сучасний танець» (старша група).
Футбол (керівник Демський М.М.):
 Всеукраїнський турнір з футболу
«Галицька зима 2019» - ІІ місце;
 Відкрита першість Дарницького
району 2018 р. – І місце;
 Відкрита першість з футболу
ДЮСШ 26 м.Києва «Святошинські
надії» - І місце;
 «Кубок
Федерації
футболу
м.Ірпеня 2019 » - І місце.
Карате (керівник Трейтяк Д.В.)
Вересень 2018 р.
 Dojo Cup (м. Житомир):
 Янішевський Леонід – Імісце
 Проценко Анастасія – І місце
 Наводнича Вікторія - ІІ місце
 Чемпіон Києва з карате
 Наводнича Вікторія - І місце
 Сеник Денис – І місце
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 Янішевський Леонід – І місце
Жовтень 2018 р.
 Гран-прі Чехії (м.Прага):
 Янішевський Леонід – ІІІ місце
 Проценко Анастасія – ІІІ місце
Лютий 2019 р.
 Berlin Open 2019 (Німеччина м. Берлін):
 Янішевський Леонід – І місце
 Проценко Анастасія – І місце
 Аврамчук Уляна – ІІ місце
Березень 2019 р.
 Львів Опен Кап (м.Львів):
 Тарасов Олексій – ІІІ місце
 Проценко Анастасія – І місце
 Янішевський Леонід – ІІІ місце
 Звощик Софія – ІІІ місце
 Кубок Києва з карате:
 Щербаков Руслан – ІІІ місце
 Наводнича Вікторія – І місце
 Мазурчак Кіра – ІІ місце
 Янішевський Леонід – ІІІ місце
 Проценко Анастасія - ІІІ місце
 Звощик Софія - ІІІ місце
 Авламчук Уляна – ІІІ місце
 Тарасов Олексій – І місце
Квітень 2019 р.
 Jurmala Karate Open Cup ( м.
Юрмала Латвія)
 Тарасов Олексій – І місце.
Театральний колектив «Нове
покоління»
(керівник
Сулима В.О.)
- участь у фестивалі «Україна
збирає таланти».
Гурток «Дизайн-студія»
(Єрмак С.В.)
- участь
у
районних
конкурсах
(до
Дня
Вчителя,
«Різдвяні
віночки», до Дня Святого
Валентина,
Великодні
віночки).
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Шкільна команда
КВН «Сьогодні можна все» (керівник
Харченко Я.В.) та «Банана» (керівник Харченко Я.В.):
- міський фестиваль «Стандарт сміху» - І місце «Банана» та ІІ Місце
«Сьогодні можна все»;
- участь дітей в Шкільній Лізі Сміху
- віце-чемпіони ¼ фіналу шкільної Ліги Сміху в м. Суми (команда
«Сьогодні можна все»);
- перемога в Літньому кубку у Київській Шкільній Лізі Сміху (приз
50000 грн на відпочинок в оздоровчому таборі «Движок»).

З метою розширення дитячого кругозору, ознайомлення з пам’ятками
культури, архітектури, історії та мистецтва м. Києва та рідного краю були
здійснені туристичні подорожі та екскурсії: екскурсія в Національний
музей архітектури та побуту «Пирогово» - 5-А та 5-В класи (кл.кер.
Лакоцька Ю.М. та Одинець Т.І.), 6-В клас (кл.кер. Кучай М.В.), 6-Б клас
(кл.кер.
Мисовська
О.Ю),
музей-квартира
П.Тичини,
Музей
ім.М.Рильського, Музей медицини, Музей ім. М.Булгакова (11-Б клас,
кл.кер. Гревнєва С.В.), Музей авіації (3-В клас, кл.кер. Біляченко Р.В.),
екскурсія в м.Умань (9-А клас, кл.кер. Коваленко О.П., 9-Б клас – кл.кер.
Хоменко В.С.), екскурсія на Бананову ферму (2-В клас, кл.кер. Закревська
К.В.), екскурсія в Межигір’я (10-А клас, кл.кер. Алієва О.В., 11-А клас,
кл.кер. Осьмак О.С., 8-А клас, кл.кер. Гетьман О.В.), екскурсія в
Планетарій (3-А клас, кл.кер.Скетецька Л.В., 2-А клас, кл.кер. Шевчук
О.С., 7-А клас, кл.кер. Хаустова О.В. 4-В клас – кл.кер. Ткаченко В.М.),
екскурсія в Голосіївський парк (кл.кер. 2-Б класу Дюдіна О.В.), перегляд
мультфільмів в «Одеса - кіно» (1 класи, кл.кер. Черненко Т.Я., Донєва
Л.М., Лобирєва Є.О., Звощик В.А., 2 класи – кл.кер. Шевчук О.С., Дюдіна
О.В., Закревська К.В., Мельник М.Є., 3 класи – кл.кер. Біляченко Р.В.,
Скетецька Л.В., Мінахіна С.В., Лісаченко С.С.), екскурсія в Океанаріум –
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кл.кер. 2-В кл. Мельник М.Є. та 3-А клас (кл.кер. Скетецька Л.В.),
екскурсія в Музей води (3-Б клас, кл.кер. Мінахіна С.В.), екскурсія в
Природничий музей – 4-Б клас, кл.кер. Ляшенко А.Д., 5-В клас, кл.кер.
Одинець Т.І., перегляд вистави «Попелюшка» в ТЮГ (5-А клас, кл.кер.
Лакоцька Ю.М., 5-Б клас – кл.кер. Гаркуша М.А.), екскурсія «Осінній
Київ», музей комп’ютерних технологій – 7-Б клас, кл.кер. Ісаєнко С.Б.,
екскурсія «Казковий Київ» -5-Б (кл.кер. Гаркуша М.А.), 4-А клас (кл.кер.
Половко С.М.),
екскурсія в Природничий музей ( 8-Б клас, кл.кер.
Якусевич Л.М екскурсії фабрику ялинкових прикрас в с. Клавдієво для
учнів 2-А кл. ( кл.кер. Шевчук О.С.), 4-В кл. ( кл.кер. Ткаченко В.М..), 3-Г
клас (кл.кер. Лісаченко С.С.); екскурсія в «Місто дитячих професій»ТЦ
«Блокбастер» - 5-В кл. ( кл.кер. Одинець Т.І..); екскурсія «Битва за Київ» в
с.Нові Петрівці (7-Б клас, кл.кер. Ісаєнко С.Б., 8-А клас, кл.кер. Гетьман
О.В.), екскурсія в Музей ім..Т.Шевченка, Музей кіномистецтва, Музей
російського мистецтва, перегляд вистави «Різдвяні історії» в ТЮГ - 6-А кл.
( кл.кер. Сулима В.О.). Були здійснені екскурсії в музеї: Музей науки та
техніки «Експериментаніум» – 7-А кл. ( кл.кер. Хаустова О.В.), перегляд
вистави «Увертюра до побачення» - 10-А клас ( вч. Сулима В.О.).

У ІІ семестрі діти побували:
1-А клас – екскурсія в Дитячу бібліотеку, парк «Кіото», Музей води
(кл.кер. Черненко Т.Я.);
1 - Б клас (кл.кер. Донєва Л.М. ), 1-В клас (кл.кер. Лобирєва Є.О. ) екскурсія в дитячу бібліотеку, пожежну частину;
1- Г клас (кл.кер. Звощик В.А.) – прогулянка парком «Аврора» та екскурсія
в пожежну частину,
2-А клас (кл.кер. Шевчук О.С. ) екскурсія в дитячий розважальний центр
«KidsWill»,
2-Б клас (кл.кер. Дюдіна О.В. ) – екскурсія в парк «Перемога», хлібзавод
«Кулиничі»;
2- В клас ( кл.кер. Закревська К.В. ) та 3-В класи (кл.кер. Біляченко Р.В. ) –
екскурсія в музей популярної науки та техніки «Експериментаніум»;
2-Г клас (кл.кер. Мельник М.Є.) – екскурсія в Пожежну частину, перегляд
кінофільму в «Одеса-кіно»;
3-А клас (кл.кер. Скетецька Л.В. ) – екскурсія в Музей медуз; 3-Б клас
(кл.кер. Мінахіна С.В. ) – екскурсія в Музей аптеки;
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3-Г кл. (кл.кер. Лісаченко С.С.) – перегляд фільму в «Одеса-кіно» та
прогулянка весняним парком ,
4-А клас ( кл.кер. Половко ) – екскурсія в Океанаріум та участь у майстер
– класі «Великодня поробка»;
4-Б клас (кл.кер. Ляшенко А.Д. ) – перегляд мультфільму в «Одеса-кіно» та
прогулянка весняним парком;
4-В клас (кл.кер. Ткаченко В.М.) – екскурсія на фабрику «Рошен»;
6-А класи ( кл.кер. Сулима В.О.)- розважальний центр «Місто професій»,
театр на Липках «Чарівник смарагдового міста», НІАМ «Київська
фортеця», екскурсія на завод «Кока Кола»;
6-Б (кл.кер. Мисовська О.Ю. ), 6-В кл. (кл.кер. Кучай М.В.) - екскурсія в
дитячий розважальний центр «KidsWill»; 5-А клас (кл.кер. Лакоцька Ю.М.
), 6-Б клас (кл.кер.Мисовська О.Ю.), 6-В клас (кл.кер. Кучай М.В.) –
прогулянка весняним парком та перегляд фільму «Шазам»; екскурсія на
НСК «Олімпійський»; 6-Б та 6-В класи екскурсія в Музей Чорнобилю, на
завод «Кока-Кола»;
5-Б клас (кл.кер. Гаркуша М.А.) – екскуорсія в Музей під відкритим небом
«Пирогово», перегляд вистави «Пригоди Пеппі», екскурсія в музей «Лего»;
5-В клас (кл.кер. Одинець Т.І. ) – екскурсія в парк «Перемога», пергляд
фільму в «Одеса-кіно», екскурсія в «Місто професій», переглдя вистави в
ТЮГ «Пригоди Тома Соєра»;

7-А клас (кл.кер. Хаустова О.В.) – екскурсія в Ботанічний сад, екскурсія
в Музей О. Пушкіна;
7-Б клас (кл.кер. Ісаєнко С.Б. ) – екскурсія в Музей декоративного
мистецтва та прогулянка весняним Києвом, екскурсія в м.Житомир,
перегляд вистави в ТЮГ «Докторо Хоу», екскурсыя в Музей голодомору ;
8-А клас (кл.кер. Гетьман О.В. ) – екскурсія в зоопарк «ХІІ місяців»,
екскурсія в м.Житомир, екскурсія в Музей аптеки, Музей медицини, Музей
голодомору;
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9-А клас (кл.кер. Коваленко О.П. ) – екскурсія в м.Канів, в м.Чернігів,
Киъвський зоопарк 8-Б клас (кл.кер. Якусевич Л.М. ) та 9-Б клас (кл.кер.
Хоменко В.С.) – екскурсія в Музей фотоілюзії;
10 –А клас (кл.кер. Алієва О.В. ) та 11-А клас (кл.кер. Осьмак О.С. ) –
екскурсія в Ботанічний сад, перегляд вистави в Театрі ім. І.Фоанка;
11-Б клас (кл.кер. Гревнєва С.В. ) – екскурсія в Київський зоопарк,
планетарій «Атмосфера», відвідування театру на Липках «Ляльковий дім»,
Молодого театру, Театру ім. І. Франка «Кайдашева сім’я», екскурсія в
Науково-природчиний музей, Шоколадний будинок.

Заслуговують на увагу і подяку класні виховні заходи, свята, які
проводять класні керівники в рамках шкільного стартапу «Мій клас моя творча майстерня», основними завданнями якого були:
1. Виявлення, розвиток та стимулювання творчого самовдосконалення
учнівської молоді і класних керівників.
2. Виявлення лідерів.
3. Формування творчого покоління молодих практиків.
4. Пропагування досягнення інноваційних технологій.
5. Формування компетенції в галузі управління проектами.
6. Формування інноваційного іміджу школи, класу.
Впродовж роботи над шкільним стартапом «Мій клас – моя творча
майстерня» класні колективи 1кл. (кл.кер. Черненко Т.Я., Донєва Л.М.,
Лобирєва Є.С., Звощик В.А.) підготували та провели свято-творчий проект
«Ми здійсним країни мрії! Йдем у 2-й – НУШ у дії!». Колектив 2-Б кл.
(кл.кер. Дюдіна О.В.) створили творчу майстерню «Творчі перлини класу».
Колектив 3-В кл. (кл.кер. Біляченко Р.В.) підготував свято до Дня
сім’ї. Випускний квест підготували класні колективи 4-х класів (кл.кер.
Половко С.М., Ляшенко А.Д., Ткаченко В.М.). Колектив 5-А кл. (кл.кер.
Лакоцька Ю.М.) долучився до Міжнародного освітнього конкурсу
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«Олімпіс 2019 – Весняна сесія». Класний колектив 9-А кл. (кл.кер.
Коваленко О.П.) провів зустріч в колі однокласників на тему: «Теплі
історії за чашечкою чаю». Колектив 11-Б кл. (11-Б кл.) зробив акцент у
екскурсійно-пізнавальній програмі. Колектив 8-А кл. (кл.кер. Гетьман
О.В.) залучив до шкільного стартапу «Мій клас – моя творча майстерня»
випускників школи з профорієнтаційними зустрічами.

Слід відмітити також систематичну роботу у проведенні цінних
годин в різному форматі таких класних керівників 5-11 класів, як:
Черненко Т.Я. (1-А клас), Донєва Л.М. (1-Б клас), Шевчук О.С. (2-А клас),
Половко С.М. (4-А клас), Коваленко О.П. ( кл.кер. 9-А класу), Хоменко
В.С. ( кл.кер.9-Б класу), Гетьман О.В. ( кл.кер. 8-А класу), Гревнєва С.В. (
кл.кер. 11-Б класу). Класні керівники використовують під час проведення
заходів інноваційні технології.
Виховний процес здійснювали 30 класних керівників, педагогорганізатор, заступник директора з навчально-виховної роботи,
практичний психолог. Класні керівники спланували роботу у
відповідності до плану роботи школи, затвердженого радою школи.
Питання виховання заслуховувались на нарадах при директору, заступнику
директора школи, методичних оперативках, на засіданнях методичної
ради, ради профілактики попередження правопорушень. Робота класних
керівників
спрямована на системний підхід до виховання учнів,
підготовку їх до життя і праці, впровадження в практику школи
національної системи виховання.
Протягом І семестру 2018 – 2019 н.р. в школі були проведені такі
заходи: Свято «День знань»; Свято до Дня вчителя; «Осінні дива»; «Міс
Снігуронька» , Благодійна акція «Від серця до серця»; Модний тиждень;
«Збережемо довкілля» (збір макулатури); Тижні безпеки життєдіяльності в
період осінніх та зимових канікул; фестиваль КВН; Виставки малюнків на
тему правил дорожнього руху «Правила дорожні знай» тощо.
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Учні школи брали участь в районних заходах: районний правовий
турнір; участь у брейн-рингу з Правил дорожнього руху; участь у
фестивалі КВН в м. Києві, м. Суми,
м. Затока (Одеська обл.) ; участь у
районному Інтелект-турнірі для учнів
9-10 класів; участь у благодійній акції
«Дні дитинства у Дніпровському
районі, турнірі з боулінгу в
«КосМікс», міських змаганнях з
футболу, карате, колектив «Браво»
брав участь в конкурсах сучасного
танцю та ін.
З метою профілактики дитячого
травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної
поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться цінні
години. Установлені єдині години з єдиною тематикою з питань основи
безпеки життєдіяльності з 1 по 11 клас. З метою цілеспрямованої
профілактичної роботи щодо запобігання травматизму в навчальновиховному процесі та виховання в учнів поважного ставлення до безпеки
людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання
правил поведінки у надзвичайних ситуаціях проведено Тиждень знань
Правил Дорожнього руху на тему «Дорожня грамота» та Тиждень знань
безпеки життєдіяльності «З вогнем не жартуй!».
Шкільна реформа впевнено крокує Україною… У річному плані
школи записано, що у вересні вчителі практикуватимуть «навчання на
природі». Багато вчителів вже скористалися цією порадою. 21 вересня
2018 р. урок читання в 2-В класі (вч. Закревська К.В.) був проведений
також просто неба. Уроки на природі приносять величезну користь. Учням
випадає нагода подихати свіжим повітрям і гарненько розім'ятися. А
вчителю — ближче познайомитися зі своїми учнями і дати матеріал в
нестандартній формі, а значить — він точно запам'ятається. До того ж,
свіже повітря підвищує концентрацію уваги, а незвичний антураж сприяє
кращому засвоєнню матеріалу. Тож не кваптеся, колеги, використовуйте
педагогіку «просто неба»!
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2 жовтня 2018 р. в школі відбувся матч з волейболу між командами
учнів 10-А та 11-А класів. 5 жовтня 2018 р. у 8-А класі (вч.
Крушельницький О.О.) пройшла спортивна естафета.
Вчитель історії Осьмак О.С. провела годину пам'яті «77 років
пам’яті: забуттю не підлягає». 77-річчя жертв Бабиного Яру є не тільки
нагодою згадати жертв війни та Голокосту, але й вшанувати пам’ять героїв
опору нацизму, звернути увагу
учнів на взаємоповагу між
народами, на духовний подвиг
заради рятування життя людей.
9 жовтня 2018 р. з
профілактичними
бесідами
завітала у 3-В, 5-В, 6-В, 6-Б , 7А класи шкільний офіцер
поліції Занюк Лідія Борисівна.
Пані Лідія прочитала цікаві
лекції учням про порушення
закону та відповідальність за
порушення.
11 жовтня 2018 р. у 1-11 класах СЗШ №158 м. Києва пройшла цінна
година ГІДНОСТІ «Героїв пам’ятатимуть віками», присвячена
колишньому учню нашої школи Онікієнку Олегу Олександровичу
(28.03.1970 р.н.), старшому солдату Збройних Сил України, снайперурозвіднику 11 батальону територіальної оборони «Київська Русь», який
героїчно загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи
суверенітет та територіальну цілісність України.
11 жовтня 2018 р. у СЗШ №158 м. Києва інспектори сектору
ювенальної превенції Ярмоленко Євгеній Олегович та Васечко Тетяна
Сергіївна для учнів 7-10 класів провели відеолекцію на тему: «Скажіть
наркотикам – НІ!».
У жовтні 18 дітей СЗШ №158 м. Києва 13 жовтня 2018 р. взяли
участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет» від проекту
«На урок». Краще бути в безпеці, ніж потім
шкодувати!
16 жовтня 2018 р. у СЗШ №158 м. Києва
пройшов фотоконкурс «Book Selfie». Учні
фотографувалися
зі
своїми
улюбленими
книжками.
18 жовтня 2018 р. учні 5-х класів Макада
Владислава, Волочко Анастасія, Головченко
Данило, Гречко Маргарита та Колісніченко Тетяна
виявили бажання взяти участь у чайній ранковій
церемонії з ароматом успіху в компанії
директора школи Гондюл І.Л. Впродовж чаювання діти розповіли про
свої відчуття щодо навчання в 5 класі, про проблеми, що приходиться

97

вирішувати в середній школі, висловили свої побажання. Гарячий чай, як і
гаряче серце, зігріває душу зсередини ...
19 жовтня 2018 р. в СЗШ №158
м. Києва – КЕЙС-ДЕНЬ «Будьте
господарями свого настрою!». Всі
уроки в 1-11 класах були присвячені
темі настрою. Всіх дітей весело
зустрічав черговий 11-Б клас: танцями,
посмішками, примірянням кумедних
окулярів. На уроках вчителі приділяли
час створенню гарного настрою.
Дві команди КВН «Банана»
(молодша) і «Золота молодь» (старша)
19 жовтня 2018 р. посіли І і ІІ місце у міському фестивалі КВН
«Стандарт сміху».
20 жовтня 2018 р. учні школи (кер. Одинець Т.І.) взяли участь в
майстер-класі з розробки комп’ютерних ігор з доповненою реальністю
Scratch&AR і застосування доповненої реальності в спорті, що
проходив в Kyiv Smart City Hub, і був організований благодійним
фондом BrainBasket Foundation.
26 жовтня 2018 р. відбулося святкування 55 – річчя школи.

Напередодні осінніх канікул в СЗШ №158 м. Києва відбувся
загальношкільний збір макулатури. Учні та батьки активно долучилися
до акції, адже вже з самого ранку несли до школи спаковану макулатуру.
Старшокласники, користуючись вагами, вміло та швидко приймали
макулатуру, яку здавали класи. За підсумками акції зібрано 1326 кг на
суму 3 тис 180 грн.
5 листопада 2018 року учні 8-А та 11-Б класів (вч. Гревнєва С.В.)
взяли участь у зйомках двох програм «18 мінус» на «Прямому» каналі.
Це соціальний проект про взаємини двох поколінь: дорослих та дітей.
Ведучими ток-шоу є Матвій Ганапольський та його донька Катерина.
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Теми, що виносилися на розгляд: «Сірі мишки» проти «вискочок» (чи
прикрашає скромність?), та «Віртуальна реальність – прогрес чи втеча від
реального життя», є досить актуальними сьогодні.
6 листопада 2018 р. у 10-11 класах пройшов урок-реквієм до 100річчя закінчення Першої світової війни (вч. Осьмак О.С.). Читання
книги, перегляд відео, виготовлення журавликів – це маленька частина
того, як учні відкривали для себе нові знання.9 листопада 2018 р. до Дня
української писемності та мови в СЗШ №158 м. Києва бібліотекарем
школи Тітовою Н.М. організовано книжкову виставку в шкільній
бібліотеці.
9 листопада 2018 р. долучилась до 18-ого радіодиктанту
національної єдності.
9 листопада 2018 р. відбулося спілкування працівників поліції та
Академії внутрішніх справ з учнями 8-Б класу щодо профілактики
правопорушень. Старший інспектор ювенальної превенції Дніпровського
управління поліції ГУНП у м. Києві Васечко Тетяна Сергіївна та курсанти
Академії внутрішніх справ ознайомили підлітків з правами та обов'язками,
розповіли, за яких причин учнів та батьків притягують до адміністративної
відповідальності.
27 листопада 2018 р. пройшли
чергові
зустрічі
батьків
з
вчителями Тет-А-Тет.
13 грудня 2018 р. у СЗШ №158 м.
Києва
пройшов
День
батьківського та громадського
самоврядування.
«Фіксики,
Болтики та Гаєчки», «10 правил
безпеки для дітей», «Театральне
мистецтво», «Японська культура»,
«Танці в моєму житті», «Як створюються малюнки для одягу?»,
«Порушення постави в шкільному віці», «Зима в коробці», «Зміцнюємо
здоров’я», «Роль вихователя», «Виготовлення листівки», «Хто такий НR –
менеджер?», «Про роботу соціального працівника», «Як працює мобільний
зв’язок?» - такі теми піднімали батьки та запрошені гості. Довіра дитини
до світу починається з впевненості в тому, що її люблять.
15 грудня 2018 р. відбулося урочисте підписання меморандуму про
співпрацю між ГО "Kyiv Smart City Hub" та 10 столичними школами,
серед яких і наша 158 школа.
Учні 4-6 класів та вчитель інформатики Одинець Тамара Ігорівна
проходять курс «Scratch - візуальна мова програмування», що
організований в рамках освітньої платформи Kyiv Smart City School за
підтримки КМДА.
У січні 2019 проведено цінну годину для учнів 9-А класу «День
іменинника за чашечкою кави» (класний керівник Коваленко О.П.),
Свято Масляної (діти власноруч готували млинці вдома, а потім не
просто їх куштували, а розповідали традиції свята).
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21 березня 2019 р. відбувся шкільний чемпіонат з футболу між 711 класами, що організував і провів вчитель фізкультури Крушельницький
О.О. Голи – це головна прикраса футболу, і чим більше їх і красивіших –
тим краще. А голів було забито в чемпіонаті – близько 30! І місце посіла
команда 9-Б класу, ІІ місце – 9-А класу,
ІІІ місце – збірна 8-А і 9-А класів.
Почесними учасниками чемпіонату
стали збірна команда 10-11 класів та
збірна 7 класів. Хлопці довели, що
футбол є, за що любити)))
Класний керівник 2 -А класу
Шевчук О.С. підготувала і провела на
достатньому науковому рівні виховний
захід «НЕ забувайте наших героїв!»,
присвячений вшануванню героїв Небесної сотні.
Класний керівник 11-Б класу Гревнєва С.В. провела відкритий
виховний захід «Майбутні чарівники-хіміки». В ході заходу учні
проводили самостійно цікаві досліди та ділилися секретами як їх
проводити.
Класним керівником разом з учням підготовлено та
використано мультимедійну презентацію.
19 квітня 2019 р. учні школи спробували ЕКО-ПРОГУЛЯНКУ на
смак... Цього дня всі учні 1-11 класів разом з вчителями та батьками
відправилися в ЕКО-ПОДОРОЖІ: в парки, сквери, природничі музеї,
ботанічний сад, музей фотоілюзій, зоопарк, музей аптеки, в пожежну
частину, музей медуз, океонаріум, зоопарк «ХІІ місяців», м. Канів, музей
під відкритим небом «Пирогово», Експериментаніум, на майстер-класи.
Діти повинні більше ходити, стрибати, бігати лазити. Адже життя - це рух,
і він, як не дивно, дуже тісно пов'язаний з рисами характеру і розвитку
деяких людських якостей. Це той імпульс, з яким дитина піде по життю.
Найкращий
подарунок - УВАГА!!!
Директор школи повинен
знаходити
час
і
на
індивідуальні
зустрічіподяки з Учнями. Кожен
Учень
рухається
в
СВОЄМУ темпі до СВОЄЇ
вершини. 13 травня 2019 р.
Ірина Леонідівна ЩИРО
ДЯКУВАЛА Учням 1-3
класів, які ПЕРЕВЕРШИЛИ
САМИХ СЕБЕ в якійсь
конкретній сфері. Перемога
над собою – НАЙВАЖЛИВІША! Кожен подарунок, навіть самий
маленький, стає великим даром, якщо вручаєш його з ЛЮБОВ'Ю. Я
намагалась робити все саме так))) Дорогі Учні, пишіть СВОЮ захоплюючу
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історію!!!
З метою навчати дітей уболівати за минуле своєї держави, сприяти
формуванню особистості, що буде протистояти злу, насильству,
несправедливості та руйнуванню навколишнього світу, виховувати
почуття сприймання чужого болю як свого, загальнонародного горя — як
особистого, почуття любові до людини, до землі, до держави у 6-А та 6-Б
класах (кл.кер. Коваленко О.П., Хоменко В.С.) 26 квітня 2019р. було
проведено цінну годину до річниці Чорнобильської катастрофи «Поріс
чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс».
Протягом ІІ семестру в СЗШ №158 були проведені традиційні
тематичні дні та тижні: Благодійний ярмарок, День Перемоги, Пам’яті та
Примирення, свято Т.Г. Шевченка, День пам’яті, присвячений
Чорнобильській трагедії, День українського козацтва, Покрова, Різдвяні
свята, День пам’яті героїв Крут, Останній дзвоник, Свято для
першокласників, Квест для учнів 4 класів, Випускний вечір в 11 класах та
ін.
У навчальному
закладі проводиться певна робота по
попередженню злочинності, булінгу та правопорушень серед
неповнолітніх. Розроблено конкретні заходи з питань організації
правовиховної роботи, превентивного виховання. Дане питання
аналізується на нарадах при директорові, педрадах, узагальнюється
наказами. У закладі організовано систему контролю та аналізу за
відвідуванням цією категорією учнів школи, позашкільних закладів.
Оновлено банк даних про учнів, схильних до девіантної поведінки.
Психологом школи Балибіною О.С. проведено діагностичні дослідження,
складено плани індивідуальної та корекційної роботи з такими учнями,
закріплено наставників.
У школі проводяться різні профілактичні заходи щодо :
- Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу ситуації
по школі за день.
- Щоденне подання директору школи (на 10 год. ранку) інформації про
кількість відсутніх учнів по школі за схемою.
- Щоденне подання класними керівниками директору доповідних про
причини відсутності учнів у школі за формою.
- Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять на кожному уроці.
- Ведення обліку та аналіз відвідування учнями школи по класам та по
дням
- Врахування адміністрацією школи стану відвідування учнями навчальних
занять при атестації класних керівників.
- Профілактичні бесіди щомісяця з ШОП-ром Занюк Л.Б.
- Індивідуальні бесіди з адміністрацією школи.
Не потрібно ніяких зусиль, щоб зробити солоні огірки. Їх треба
просто опустити в розсіл на певний час. Так і з вихованням. Головне - це
середовище: батьки, школа. В ідеалі оточення дитини - таке, щоб вона
природним чином навчалася співпрацювати і творити. В цьому напрямку і
працює наша школа.
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Невирішені питання:
- наявність правопорушень у поведінці учнів;
- є діти з порушеннями психофізичного розвитку, що веде за собою
виникнення проблем дисциплінарного характеру;
- несистематичне проведення класними керівниками «цінних» годин.
Основні завдання:
- Підвищити результативність виховної роботи в класних колективах,
забезпечивши реалізацію особистісно орієнтованого підходу. Орієнтація на
дитину-лідера;
- продовжувати впроваджувати практику проведення «цінних» годин в 111 класах класними керівниками;
- активно використовувати педагогічним персоналом технології коучинга
та медіації у роботі з дітьми та батьками;
- забезпечити збереження мережі гуртків, спортивних секцій з метою
створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та
фізичного розвитку учнівської молоді;
- запроваджувати «педагогіку серця» в роботу з дітьми;
- розробити та провести моніторинг стану вихованості учнів;
- більше уваги приділяти здоров‘язбережувальним технологіям;
- проводити мотиваційні уроки в 1-11 класах в перші дні навчального року.

7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками
Читаючи добрі книги,
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ми поливаємо квіти,
які ростуть в нас.
Надія Ясминська
Шкільна бібліотека – це організм, який є живим тоді, коли він
змінюється разом із школою в цілому та користувачами зокрема. Так, як
кисень потрібен людині, щоб дихати, бібліотеці потрібні читачі, щоб вона
могла продовжувати жити. Цей постулат повинен стимулювати всю
діяльність, усі бібліотечні процеси, що спрямовані на задоволення потреб
учнів та вчителів.
Протягом 2018-2019 н.р. навчального року шкільна бібліотека
працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Кількість
художньої літератури налічує 8 тис 510 примірників, кількість підручників
– 14 тисяч 378 підручників, кількість періодики – 796, предметні журнали –
566, журнали для молодших класів – 230, газети – 923. До бібліотеки
записано 923 читачів, з них - 60 учителів. Було відвідано бібліотеку 3438
разів, в середньому - 28 чоловік на день. Видано 11 тис 215 підручників.
На жаль, не всі класи повністю забезпечені підручниками: 1- 4 кл. – 84%, 5-9
кл. – 91%, 10-11 класи – 143%
Одним з завдань 2018-2019 н.р. було – дати шкільній бібліотеці
«друге життя». Чи вийшло це зробити? Дивіться самі!
Впродовж тижня з 24 по 28 вересня 2018 р. в
шкільній
бібліотеці
проходить
виставка
ЧЕРВОНОЇ книги.
Для книги важливим є не тільки смислове
наповнення, учні звертають увагу і на колір
палітурки. Книги в червоній палітурці зацікавлюють
читачів особливо.
Любіть книжки в різних палітурках! Нехай це
старомодно, але завжди взаємно)))
ТРАДИЦІЇ – ЦЕ МОДНО! Під
такою назвою 9 листопада 2018 р. до
Дня української писемності та мови в
школі бібліотекарем Тітовою Н.М.
організовано книжкову виставку в
шкільній бібліотеці.
Українські
рідні
традиції
пробуджують гармонію зі світом.
Традиції – це як в естафеті:
зумійте ПЕРЕДАТИ НАСТУПНОМУ ПОКОЛІННЮ. Передаємо естафету
іншим)))
Сучасний Прометей школи – це «Вогонь в очах» дітей та Вчителів...
Ой, і горіли очі учнів та колег під час оформлення «Модернових
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поличок», конкурс яких пройшов 19 листопада 2018 р. у СЗШ №158 м.
Києва
в
шкільній
бібліотеці
(бібл.
Титова
Н.М.).
Зараз - той самий час, коли сьогодення прямо на наших очах
перетворюється в майбутнє. Але книжку так приємно при читанні тримати
в руках, а не читати з Інтернету.

До свята закоханих було організовано виставку «Кохаю і читаю!».
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Шкільна бібліотека співпрацює з районними бібліотеками.
В практиці толерантності наші вороги - кращі Вчителі... 15
листопада 2018 року учні 5-Б класу разом з учителем укр.літ. Долотовою
І.Є. відвідали бібліотеку ім. К.Симонова та поспілкувалися з її
працівниками про толерантність. Пані Людмила показала учням цікаві
уривки мультфільмів, розказала про твори, в яких герої дотримуються
принципів толерантності. Учнів ознайомили з основними принципами
толерантності, що закріплені у Декларації, проголошеній та підписаній
Юнеско 16 листопада 1995р.
Школярі намалювали долоньки, на яких написали ознаки
толерантності.
Будьте завжди нестримними вільнодумцями,
Свої мрії пензлем намалюйте.
Освітіть життя яскравим сонцем,
Толерантний Всесвіт побудуйте!

Читайте разом з нами! 24 січня 2019 року учні 1-А класу (вч.
Черненко Т.Я.) відвідали дитячу бібліотеку ім. П.Буйка.
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Саме там відбулася дивовижна зустріч малюків з письменницею,
казкаркою, художницею Ланою Ра (Світланою Конощук) та актором
Євгенієм Конощуком. Вони презентували книгу "Щоденник котячих
мандрів". Це не просто книга - це нотатки непосидючого кота, який
любить подорожі Україною. Разом з котом діти потрапили у неймовірний
вир пригод, а перегляд уривків з мультфільмів, що зняті за цією книгою,
надихнув дітей на нові подорожі Україною.
Неймовірні враження від зустрічі - і дві нові книжки Лани Ра
з'явилися у класній бібліотечці 1-А. ЧИТАЙТЕ РАЗОМ З НАМИ!

Протягом року було організовано тематичні книжкові полиці та
виставки літератури: «Читаємо українську книгу», «Книги-ювіляри 2019
року», до Дня незалежності України «Україно! Ти моя молитва», «Ювіляри
нашого краю», «Свята моєї Батьківщини», до місячника шкільних
бібліотек «Спортивні перемоги – перемоги здоров’я», до Дня української
писемності та мови «Мово рідна, слово рідне», до роковин Голодомору
«Пам'ять про Голодомор», до Всеукраїнського уроку «Права людини»
«Закон. Мораль. Право» та інші. На допомогу користувачам проводились
огляди літератури, інформаційні хвилинки біля книжкових виставок: «Я
люблю читати», «Мандруємо з книгою», «Нові надходження літератури»,
«Читаємо українську книгу».
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З книгою дружити – цікаво жити! Під таким гаслом учні 1 – Б класу
(вчитель Донєва Л.М.) 01.03.19 поринули в захоплюючий світ книги,
відвідавши дитячу бібліотеку ім. П. Буйка.
Разом з казковими героями, під час лялькової вистави, юні читачі із
задоволенням взяли участь в літературній вікторині. Бібліотекар
ознайомила дітей з правилами користування послугами абонемента та
читальної зали; різноманітністю книг в бібліотеці, порядком розстановки
книг на полицях; правилами користування бібліотекою.

«Другому життю» шкільної бібліотеки – БУТИ!!! Попереду ще
цікавіше!
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Невирішені питання:
- проблема комплектування основного фонду підручниками для здійснення
профільного навчання за мультипрофільним навчанням у 10-11 класах;
- неякісний перепліт підручників за новим Держстандартом, що спричиняє
«недовге їх життя»;
- несучасний вигляд приміщення шкільної бібліотеки;
- не закінчено створення електронного обліку шкільних бібліотечних
фондів.
Основні завдання:
- продовжувати оновлювати форми і методи роботи шкільної бібліотеки з
учнями та вчителями;
- продовжити створення електронного обліку шкільних бібліотечних
фондів;
ширше
використовувати
Інтернет-ресурси
для
розширення
інформаційного поля бібліотеки;
- осучаснити обладнання та меблі шкільної бібліотеки;
- відкрити інформаційний контент шкільної бібліотеки на сайті школи.
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8. Організація харчування та медичного забезпечення
Якщо людина харчується поза домом,
то її природнє бажання – насолодитися їжею…
Питання організації харчування протягом року знаходилося під
пильною увагою адміністрації та батьківської громадськості.
Затверджено графік харчування дітей у їдальні. Організовано харчування
гарячими обідами дітей таких категорій:
1. Одноразове безкоштовне харчування сніданками учнів 5-11 класів з числа
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; (6 учнів).
2. Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (435 учнів).
3. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів з сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям» (2 учнів);
4. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів із числа дітей із
сімей учасників антитерористичної операції та дітей ії сімей загиблих учасників
антитерористичної операції (13 учнів);
5. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів учнів із числа
дітей-інвалідів (2 учнів).
Клас

Кількість
відвідувань

1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
Охоплено
2-Б
гарячим
2-В
безкоштовним
2-Г
харчуванням
3-А
усі учні 1-4
3-Б
класів
3-В
3-Г
4-А
4-Б
4-В
5-А
5-Б
Щоденно за
5-В
кошти батьків
6-А
харчуються
6-Б
(обід,
6-В
сніданок) –
7-А
90 учнів.
7-Б
Буфетна
8-А
продукція –
8-Б
100 учнів.
9-А
9-Б
10-А
11-А
11-Б
Висновки, пропозиції:
охоплено
гарячим
харчуванням: 54% учнів

З них безкоштовних (сироти, малозабезпечені, із сімей учасників АТО,
діти-інваліди )

1
2+1
1
1+1
1+1
1
1
3

1
2+1
1
1
1
1
1
3+1

1
2+1
1
1
1
1
1
3+1

1
2+1
1
1
1
1
1
3+1

1
2+1
1
1
1
1
1
3+1

1
2+1
1
1
1
1
1
3+1

1
2+1
1
1
1
1
1
3

1
2+1
1
1
1
1
1
3

1
2+1
1
1
1
1
1
3

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

3
3
2
1
1

13+2+6
+3

13+2+6
+2

13+2+6
+2

13+2+
6+2

13+2+
6+2

13+2+
6+2

13+1+6
+2

13+1+
6+2

13+1+
6+2

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень
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Для учнів 1-11 класів організоване гаряче харчування за кошти батьків у
шкільній їдальні. Для бажаючих працює буфет.
Харчування дітей забезпечується ООО
«PONTEM».
У їдальні реалізуються продукти, які мають
відповідні сертифікати, що засвідчують їх якість.
Проводився щоденний контроль за якістю
виготовлення страв, робилися відповідні записи у
бракеражному журналі.
Гарячі обіди готувалися з урахуванням приблизного двотижневого
циклічного меню. Якість приготування їжі постійно контролювалася
технологами ООО «PONTEM», умови зберігання продуктів та санітарний
стан харчоблоку – представниками СЕС Дніпровського району.
Протягом року на уроках «Основи здоров'я» у 1-4 класах вивчався курс
«Абетка харчування» (їмо правильно). Слід зазначити що завдання курсу
було виконано: в більшості учнів сформовані уявлення про основні групи
поживних речовин, розширено знання про зміст поживних речовин в
різних продуктах. Учні 5-11 класів під час виховних годин прослухали
цикл бесід за такою тематикою: «Школа здорового харчування», «Овочі та
фрукти в житті людини» (5 класи), «Як правильно харчуватися у
підлітковому віці» (8 класи).
Батьківським комітетом, адміністрацією, лікарем школи здійснено
вивчення якості харчування в школі. Виявлено, що у школі дотримуються
всі санітарно-гігієнічні норми, норми харчування, терміни реалізації
завезеної продукції відповідають вимогам. Батьки задоволені роботою
шкільної їдальні.
Здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування,
ніж від лікарського мистецтва…
Питання організації медичного обслуговування учнів 1-11 класів
постійно знаходилося під пильною увагою адміністрації та батьківської
громадськості.
Адміністрація школи, класні керівники, вчителі, психолог приділяли
велику увагу зміцненню здоров’я учнів, здійснювали профілактику
захворювань та створювали атмосферу поваги до власного здоров’я та
здоров’я тих, хто знаходився поруч. У кабінетах є аптечки, куточки
здоров’я. Вчителі проінструктовані і вміють надати першу медичну
допомогу.
Щеплення учнів та аналізи проводилися безпосередньо в дитячій
поліклініці № 2 Дніпровського району.
У школі систематично здійснювалася роз’яснювальна робота з учнями
та батьками щодо запобігання інфекційним захворюванням. За класом, в
якому оголошувався карантин, закріплювався постійний кабінет. У
класних приміщеннях та коридорах щоденно проводилося вологе
прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.
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Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет.
Також медична сестра
протягом року здійснювала профогляд на
педикульоз та шкірні захворювання.
Протягом 2018-2019н.р. учні 9-11 класів
пройшли флюорографічне та лабораторне
обстеження, обстеження на групу крові та резусфактор (юнаки). Проведено обстеження ЕКГ
юнаків 9-10 класів.
З метою підвищення інформованості дітей
щодо профілактики туберкульозу, сказу, грипу та
СНІДу були проведені тематичні диктанти, випущені санбюлетені,
плакати.
На батьківських зборах також проводилася санітарно-просвітницька
робота. Регулярно розглядалися такі питання, як «Профілактика
інфекційних захворювань», «Вплив навколишнього середовища на
організм дитини», «Профілактика туберкульозу та сказу», «Уміння
харчуватися – запорука здоров’я дітей» (1-11 класи), «Профілактика
інфекційних захворювань», «Вплив навколишнього середовища на
організм дитини», «Профілактика кору».
Класні керівники, психолог постійно надавали консультації батькам з
таких питань: «Наркотики, насильство, закон», «Режим дня дитини»,
«Технології збереження здоров'я дитини».
Адміністрація школи приділяє багато уваги організації роботи з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей.
Працівники школи щорічно проходять медичний огляд у лікарівспеціалістів та лабораторні дослідження у встановлений термін.
Невирішені питання:
- неетична поведінка працівників їдальні по відношенню до дітей та
вчителів;
- наявність конфліктних ситуацій між працівниками їдальні та медсестрою,
педагогічним і учнівським персоналом;
- несистематичний контроль з організації харчування з боку комісії
громадського контролю.
Основні завдання:
- поповнювати інформацію в медичному кабінеті «Права та обов’язки
дитини-пацієнта та її законних представників»;
- аналізувати записи в «Книзі відгуків та пропозицій громадян» в
медкабінеті та їдальні;
- покращити якість обслуговування учнів та вчителів у їдальні;
- активізувати роботу комісії громадського контролю з організації
харчування;
- систематично здійснювати медичний контроль за якістю продуктів та
приготовлених страв;
- подарувати працівникам їдальні «Збірник рецептур страв для харчування
дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах»
Євгена Клопотенка для щоденного використання при приготуванні їжі.
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9. Соціальна допомога учням
із числа дітей пільгових категорій
Привчіть себе при першому погляді на людину
завжди від душі бажати їй добра!
Охорона дитинства – система державних та громадських заходів,
спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і
розвитку дитини та захисту її прав.
У навчальному закладі постійно проводитись дослідження з метою
виявлення дітей соціально незахищених категорій:
Кількість дітей пільгових категорій: 158.
• діти-сироти — 10 учнів;
• діти-інваліди — 10 учнів;
• діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 18 учнів;
• діти з багатодітних сімей — 57 учнів;
• талановиті – 34;
- діти, учасників АТО – 27;
• малозабезпечені –2

Дитинство – найважливіший період у становленні особистості. Саме
тоді людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей,
розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства
залежить доля кожної людини і розвиток суспільства загалом. Немає, на
жаль, закладів освіти, де не навчалися б діти з незахищених категорій.
Держава надає таким родинам, де виховуються такі діти, грошову та іншу
допомогу. Але цим дітям, родинам, які їх виховують, потрібна ще й
педагогічна та соціально-психологічна допомога.

112

СЗШ №158 м. Києва ставить перед собою такі завдання:
- здійснювати посередництво між освітніми школою, сім’єю,
громадськістю; організовувати їх взаємодію з метою створення умов для
всебічного розвитку дітей і підлітків;
- сприяти подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних
конфліктів, надавати потрібну консультативну психолого-педагогічну
допомогу дітям і підліткам, які потребують піклування;
- залучати до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивнооздоровчої, творчої роботи, різні установи, громадські організації, творчі
спілки, тощо;
- сприяти виявленню здібностей, обдарувань, розкриттю талантів; дбати
про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді.
Діти пільгових категорій постійно перебувають у центрі уваги
адміністрації школи. Для них була організована участь у новорічних
заходах. З опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування,
підтримується постійний зв'язок класними керівниками, практичним
психологом, адміністрацією школи.
Діти-сироти отримують безкоштовне харчування.
Влітку 2019 р. дітям-сиротам нададуть шкільну форму на наступний
навчальний рік. 32 учні відвідали міські Новорічні
ялинки, 23- районні.
Колектив школи цілеспрямовано проводив
роботу щодо охорони прав дітей не тільки пільгових
категорій.
Все починається з бажання ТВОРИТИ
ДОБРО… Так, 2018-2019 н.р. в школі розпочався зі
щедрості… Зі щедрості в посмішках, зі щедрості в
спілкуванні, зі щедрості в підтримці, зі щедрості в
любові… Всі бажаючі мали можливість підтримати
матеріально хворих учнів школи.
Подати добрий приклад так само добре, як і слідувати йому…
Вже стало доброю традицією у нашій школі організовувати благодійний
ярмарок «Від серця до серця». Всіх, хто завітав цього дня до школи,
гостинно зустрічали учні, батьки, вчителі. У кожного, хто заходив до
приміщення, одразу піднімався
настрій.
Педагогічний
колектив
школи,
батьки
прагнуть
відродити у молодого покоління
бажання жити за заповіддю: роби
добро, допомагай ближньому.
Тільки
так
ми
виховаємо
справжню людину з чистою
душею і добрим серцем.
Саме цей ярмарок довів, що
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не залишилося жодної байдужої душі, — всі класи взяли активну участь у
заході.
Усі учасники отримали неабияке задоволення. А найприємніше те, що
захід став місією доброчинності. Було зібрано 42 850 грн, які будуть
передані на лікування хворої учениці нашої школи 6-Б класу – Карпенко
Лізі. ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ ВСІМ)))
Коли Людина протягує руку,
щоб допомогти іншій, вона
торкається до лиця Божества…
Учень 2-Б класу Дворянець
Пилип потребує нашої допомоги.
Він зараз перебуває в лікарні і
бореться з важкою хворобою.
Кожен наш день повинен бути
прожитий так, щоб ми змогли
принести користь хоча б одній людині, віддаючи їй свою ДОПОМОГУ...
Нехай сьогоднішній день буде ДНЕМ ДОПОМОГИ Пилипу)))
Не забувайте, що у Вас для допомоги є дві руки: одна - щоб
допомагати собі самому, а інша - щоб допомагати людям. Друга повинна
бути куди більш ЩЕДРОЮ.
Невирішені питання:
діти, які виховуються матерями-одиначками, за законодавством від
школи не можуть отримувати ніякої допомоги;
оздоровлення дітей пільгових категорій дуже незначне;
- учень-сирота 9-Б класу Кіпріянов Олександр проживає в Голосіївському
районі, а школу відвідує в Дніпровському районі, це ускладнює
спілкування з родиною.
Основні завдання:
систематична робота з органами соціального захисту РУО,
Службою у справах дітей, сектором ювенальної превенції Дніпровського
району м. Києва;
плідна співпраця класних керівників з родинами учнів пільгових
категорій.
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10. Діяльність органів
учнівського самоврядування
Роль лідера полягає не в тому,
щоб придумувати все великі ідеї.
Лідер повинен створювати умови
для появи великих ідей.
Протягом багатьох років наша школа не просто існує, а живе
цікавим життям, невпинно розвивається, прагне у майбутнє. В школі
розроблено чітку стратегію створення виховної системи, визначено
основні шляхи її становлення, що впроваджується через учнівське
самоврядування.
До шкільного парламенту обираються творчі, здібні, ініціативні
учні, які користуються авторитетом серед своїх однолітків. Діяльність
парламенту різноманітна і насичена. У центрі його уваги кожна ділянка
роботи: чи то олімпіади, предметні тижні, родинні свята, чи то спортивні
змагання чи інші виховні заходи, які проводяться за участі членів
самоврядування.
Головне, що до всіх
справ залучається все більше
учнів і це дає їм змогу
виявити свою позицію, свій
талант у конкретному ділі і,
звичайно ж, формує почуття
відповідальності за доручену
справу.
Наші
школярі
потребують
практичних
навичок
управлінської
діяльності,
вміння
самостійно
вирішувати
більшість питань їхнього колективного життя.
Мета учнівського самоврядування – сформувати в дітях почуття
господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах
партнерства, гласності, демократизму. Президент шкільного парламенту
– Степанюк Олександр (10-А кл.).
За участі шкільного парламенту були реалізовані такі творчі
проекти:
- «Танцюють всі»;
- створення фотозон «8 Березня», до Дня Вчителя та ін;
- Новорічні ранки;
- День інформації до Дня Соборності України ;
- Свято 8 Березня в формі конкурсу «Містер школи»;
- Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (3-11 кл.);
- участь у районних заходах представників ШП;
- участь у районному Дні самоврядування;
- День учнівського самоврядування;
- День Св. Валентина;
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- Модний тиждень;
- Конкурс «Чемпіон зі збору макулатури» (двічі на рік);
- Прийом дітей у 1 класи;
- участь у Святі для першокласників;
- «Київський вальс»;
- КВН;
Загальношкільні
учнівські
конференції.
Отож,
робота
шкільного
парламенту у нашій школі налагоджена
досить добре. Є надбання і помилки, з
якими приходить досвід. Закладено
підвалини великої справи – залучення
учнів до участі у шкільних справах,
частково, у справах міста, району.
Протягом 2018-2019 н. р. органи
учнівського самоврядування, справлялися зі своєю роботою. Більшість
учнів школи із задоволенням брали учать в учнівському самоврядуванні, в
організації колективних творчих справ. Учні вчилися бути ініціативними,
відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію .
Аналізуючи діяльність за 2018-2019 н.р. можна розробити наступні
рекомендації:
Невирішені питання:
- припинення роботи Прес-центру шкільної газети «Фабрика Думки»;
- шкільний парламент активно не протидіє негативним явищам, які
існують в середовищі учнів: бійки, вживання нецензурних слів,
правопорушення, образи в бік вчителів та учнів тощо.
Основні завдання:
- залучати шкільний парламент до превентивно-профілактичних заходів;
- дати «друге життя» шкільній газеті «Фабрика Думки»;
- активізувати роботу представників
від учнів в шкільному парламенті;
- спланувати та спрямувати роботу
учнівського самоврядування
по
залученню більшої кількості дітей, з
числа
пасиву,
до
участі
в
учнівському
самоврядуванні
та
організації колективних творчих
справ;
- залучити учнів до активного
спортивного життя, волонтерської
діяльності;
- впроваджувати нові форми реалізації ідей учнівського самоврядування.

116

11. Діяльність батьківської ради. Робота з батьками.
Виховуючи дітей, нинішні батьки
виховують майбутню історію нашої країни,
а значить і історію світу.
Антон Макаренко
У школі діє батьківська рада на чолі з Вороніною Н.Д.
Неоціненною була допомога та підтримка батьків в організації і
проведенні різноманітних заходів:
Свято Першого та Останнього дзвоника;
Випускні вечори;
День батьківського самоврядування;
«Танцюють всі»;
«Барви осені»;
Благодійний ярмарок «Купуй українське: підтримуй шкільного
виробника»;
Збір макулатури;
Свято для 1 класів;
Випускний квест у 4 класах;
Видача свідоцтв у 9 класах;
Випускний вечір у 11 класах.
У 2018-2019 н.р. було організовано роботу з батьками таким
чином:
Вересень 2018 р.:
1. Загальношкільні настановчі батьківські збори «Батьківський
нетворкінг»:
- Ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку, освітньою
програмою, режимом роботи школи у 2018 - 2019 навчальному році.
- Про організацію освітнього процесу у 2018 - 2019 навчальному
році.
- Вибори голови батьківської ради школи на 2018 - 2019 навчальний
рік.
2. Класні батьківські збори «Хорошими батьками бути МОДНО!»..
Грудень 2018 р.:
1. Зустріч членів батьківської ради: «Батьки та школа: нові грані
співпраці у контексті Нової української школи»:
- Роль батьківської громади як одного із суб’єктів освітнього
процесу.
- Інноваційні форми роботи з батьківською громадою.
- Підсумки роботи школи у І семестрі 2018-2019 н.р.
2. Батьківські збори «Тет-А-Тет».
Лютий 2019 р.:
1. Зустріч членів батьківської ради: «Як виховати дитину фізично
здоровою»:
- Співробітництво батьків і педагогічного колективу по створенню
здоров’язберігаючого середовища у навчальному закладі.
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- Формування готовності учнів до профільного та професійного
самовизначення.
- Інтеграція сім’ї і школи у вихованні духовно-моральної
особистості.
2. Класні батьківські збори:
- «Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини. (1-4 кл.);
- «Дитяча агресивність» (5-8 кл.)
- Виховання відповідальності в дорослих дітей (9-11 кл.).
Березень 2019 р.:
1. Зустріч членів батьківської ради: «Разом для дітей»:
- Про порядок закінчення 2018-2019 навчального року.
- Про підсумки реалізації шкільних стартапів.
- Про план підготовки школи до нового навчального року.
2. Батьківські збори Тет-А-Тет.
Травень 2019 р.:
1. Загальношкільне зібрання за участі вчителів, учнів та батьків:
«Щорічний звіт директора школи Гондюл І.Л. за підсумками 2018-2019
н.р.».
А тепер більш детально.
Батьківський нетворкінг в дії!
В школі 11 вересня 2018 р.
відбулася
настановча
загальношкільна
батьківська
конференція.
Спілкування як і вода,
живить нас своєю силою. Щирий
діалог, конструктивні запитання,
відверті думки – все це додало
СИЛИ і НАСНАГИ батькам на
новий 2018-2019 н.р.
Так добре, коли є ХОРОШІ
БАТЬКИ, із-за яких довго не
йдеш спати. Розмірковуєш, аналізуєш, приймаєш рішення, надихаєшся,
замислюєшся…
Всьому свій час… Радійте
кожному успіху дитини! Дозвольте їй
рости в своєму темпі!
Це
–
основний
принцип
проведення батьківських зборів Тет-АТет в школі, що практикуються з 2013 р.
27 листопада 2018 р. пройшли
чергові зустрічі батьків з вчителями ТетА-Тет.
Кожна людина - колекція дивацтв.
І, як будь-яка колекція, цим і дорогоцінна)))
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День батьківських здивувань…
13 грудня 2018 р. у школі
пройшов День батьківського та
громадського самоврядування.
«Фіксики, Болтики та
Гаєчки», «10 правил безпеки
для
дітей»,
«Театральне
мистецтво»,
«Японська
культура», «Танці в моєму
житті»,
«Як
створюються
малюнки
для
одягу?»,
«Порушення постави в шкільному віці», «Зима в коробці», «Зміцнюємо
здоров’я», «Роль вихователя», «Виготовлення листівки», «Хто такий НR –
менеджер?», «Про роботу соціального працівника», «Як працює мобільний
зв’язок?» - такі теми піднімали батьки та запрошені гості.
Довіра дитини до світу починається з впевненості в тому, що її
люблять.
Створено закриту групу «Територія батьків СЗШ №158 м.
Києва» у Фейсбук. На сьогоднішній день в цій групі 123 учасника.
Це – додатковий канал для спілкування з батьками, якого так не
вистачає
багатьом
батькам
(побачила
це
з
анкет). В
цій групі
розміщує
ться
пізнаваль
на
та
корисна інформація на теми: «Поради мудрим батькам», «Як сказати
дитині НІ?», «Якою є мета виховання», «Секрети подолання деструктивної
поведінки дітей», «5 кроків для розвитку емоційного інтелекту Вашої
дитини», відео від психолога «Чому діти не хочуть вчитися?».
Також там розміщувалися запрошення на цікаві заходи для батьків,
що проводилися як на території школи, так і за її межами, посилання на
анкетування та опитування. Так, психолог школи запрошувала батьків на
майстер-клас: "Родина як великий організм. Як зберегти його здоровим?"
(прийшло 3 батьків).
Тож поки що учасники в цій групі не є активними, тому ще думаємо,
як її розвивати. Ця група не повинна бути простором для збирання якогось
негативу, вона повинна бути простором для Вашого розвитку, шановні
батьки.
І її місія красива. Робити вас кращими батьками. Думаю, що все
попереду.
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СЗШ №158 м. Києва – ШКОЛА-«НЕВАЛЯЙКА»!
Такої думки прийшли всі учасники, які взяли участь у ЩОРІЧНОМУ
ЗВІТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ Гондюл Ірини Леонідівни за 2018-2019 н.р.
16 травня 2019 р.
Міркували про «центр ваги» школи, про ТОП-10 «флагманів» та
«ляпаси» навчального року, шукали відповіді на 25 запитань, що
хвилюють батьків.
Оцінка
моєї
управлінської
діяльності у 2018-2019 н.р. за
підсумками
таємного
голосування
наступна:
Відмінно – 27%
Добре – 57%
Задовільно – 11%
Незадовільно – 5%
ПОЛЮБИВШИ свою школу – ми
лише прикрасимо її!
Листи пишуться і надсилаються як свого
роду подарунок…
Так, у лютому 2019 р. директором школи
Гондюл Іриною Леонідівною було написано 98
вдячних листів батькам учнів.
Лист - як шматочок серця відправника)))
Як багато в нашому житті значать телефонні
дзвінки...
Впродовж 2018-2019 н.р. вчителями було
здійснено 44 «дзвінка ввічливості».
Є речі, які ми не можемо не робити: прокидатися,
жити,
усміхатися,
дзвонити
людям,
щоб
ПОДЯКУВАТИ)))
Телефонуйте - частіше, поки вам РАДІ ...
Якщо знайомство починається з ДОВІРИ, воно має всі шанси
перетворитися на міцну СПІВПРАЦЮ…
14 червня 2019 р. у СЗШ №158
м. Києва відбулося знайомство школи
з
батьками
майбутніх
першокласників.
ЗНАЙОМСТВО з батьками –
це завжди зустріч різних розумінь
світу, або навіть різних світів. Але я
завжди привітна з ними, тому що
вважаю
їх
переодягненими
«ЯНГОЛАМИ» школи.
Такі зустрічі повертають життя школи до нового красивого напрямку
розвитку)))
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Невирішені питання:
- відсутність партнерської взаємодії у деяких батьківських колективах;
- невелика кількість батьків бере участь у батьківських зборах «Тет-АТет»;
- відсутність гнучкості у розв‘язання спірних питань;
- відсутність тематичних випусків газети «Територія батьків».
Основні завдання:
- класним керівникам систематично інформувати батьків учнів про
успішність та поведінку їх дітей;
- членам батьківської ради, класним керівникам ретельніше вивчати умови
проживання учнів класу і своєчасно інформувати про проблеми в сім’ях
соціального педагога школи, адміністрацію;
- вчителям-предметникам продовжувати систематично здійснювати
«дзвінки ввічливості» батькам учнів;
- психологу школи відвідувати батьківські збори класних колективів;
- класним керівникам використати ідею директора школи щодо «листів
вдячності» батькам учнів;
- розвивати закриту групу у Фейсбук «Територія батьків СЗШ №158 м.
Києва»;
- періодично випускати газету «Територія батьків».
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12. Діяльність Ради закладу освіти.
При єднанні і мале зростає,
при розбраті і найбільше розпадається.
Гай С. Крисп
В поточному навчальному році активно працювала Рада школи. У
своїй діяльності Рада школи керується Законами України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», Примірним положенням про раду
загальноосвітнього закладу, Статутом закладу освіти.
Завдання Ради школи: здійснювати демократичне управління
школою, поєднуючи єдиноначальність і колегіальність, державність та
громадське управління; удосконалювати роботу школи; зміцнювати
матеріально-технічну базу школи, залучаючи громадськість; брати участь
у вирішенні оперативних проблем роботи школи; сприяти впровадженню
наукового управління школою.
СКЛАД РАДИ ШКОЛИ
2018-2019 н.р.
Ісаєнко С.Б. – голова Ради школи.
Від батьківської громадськості:
1. Воронова Наталія Дементіївна – голова батьківської ради школи.
2. Стужук Анжеліка Валеріївна – член батьківського комітету 6-А класу.
3. Бондаренко Сергій Леонідович – член батьківського комітету 8-А класу.
Від педагогічного колективу:
4. Гондюл Ірина Леонідівна – директор школи.
5. Алієва Оксана Віталіївна – вчитель англійської мови.
6. Мисовська Оксана Юріївна – вчитель української мови та літератури.
Від учнів:
7. Степанюк Олександр – президент шкільного парламенту.
8. Чомко Іванна – учениця 8-А класу.
9. Литвин Марія – учениця 11-Б класу.
Рада школи працювала над об’єднанням зусиль педагогічного та
учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та
удосконаленням освітнього процесу, сприяла його демократизації та
гуманізації, а також розширенню колегіальних форм управління.
Основними завданнями ради школи були:
- підвищення ефективності освітнього процесу;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку
закладу освіти;
спільна з адміністрацією робота над створенням сприятливого
психологічного клімату,
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень
чинного законодавства.
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Рада закладу діяла на засадах законності, гласності, колегіальності. В
поточному році рада спільно з адміністрацією розглядала та затверджувала
план роботи закладу освіти, брала участь у засіданнях атестаційної комісії,
виступала ініціатором добровільних акцій, організовувала контроль за
харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців.
На засіданнях ради школи розглядалися такі питання:
Вересень 2018 р.
- Про вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти в Україні.
- Про нормативно–правове забезпечення освітнього процесу у 2018-2019
навчальному році.
Листопад 2018 р.
- Про стимулювання учнів-переможців районних предметних олімпіад,
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН «Дослідник», інших
конкурсів, турнірів, спортивних змагань та вчителів, які їх підготували.
- Про результати здійснення індивідуального навчання у школі.
Січень 2019 р.
- Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі.
- Про організацію харчування в школі.
Березень 2019 р.
- про підготовку школи до нового 2019-2020 навчального року;
- звіт про впровадження менеджменту стартапів у 2018-2019 н.р.
Травень 2019 р.
- про стан виконання річного плану роботи школи на 2018 – 2019 н.р.;
- про стан впровадження Концепції розвитку закладу освіти на 2018-2023
р. «Збережемо в собі Людину!» (початковий етап).
Червень 2019 р.
1. Про нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні».
2. Про випуск учнів 11 класів зі школи.
3. Про випуск учнів 9-х класів зі школи.
Невирішені питання:
- недостатня організація громадського
контролю за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів з боку членів
ради школи;
- неактивна участь у засіданнях ради.
Основні завдання:
- активно заохочувати творчі пошуки
педагогів та учнів;
- брати участь у розгляді пропозицій, скарг і зауважень педагогів, учнів і
батьків;
- систематично організовувати громадський контроль за харчуванням і
медичним обслуговуванням учнів;
- дати «друге життя» Раді школи.

123

13. Діяльність наглядової ради
Де немає спільності інтересів, там не може бути єдності цілей,
не кажучи вже про єдність дій. Фрідріх Енгельс
Наглядова рада СЗШ № 158 м. Києва діє на підставі статті 29
Закону України «Про освіту».
Очолювала наглядову раду пані Ратушна Жанна.
Наглядова рада закладу освіти сприяла:
- вирішенню перспективних завдань його розвитку;
- залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з
основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням;
- ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та
органами
місцевого
самоврядування,
науковою
громадськістю,
громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.
Завданнями наглядової ради СЗШ №158 у
2018-2019 н.р. було:
- контролювати виконання Концепції розвитку
закладу освіти на 2018-2023рр.;
- сприяти залученню додаткових джерел
фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність закладу
освіти та його керівника;
- контролювати виконання кошторису та/або
бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції,
що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти.
Найголовніша цінність роботи наглядової ради - це
взаєморозуміння, духовна, моральна підтримка і допомога нашим дітям.
У 2018-2019 н.р. наглядова рада провела 4 засідання щодо вирішення
нагальних проблем закладу освіти.
Невирішені питання:
- пасивна участь членів наглядової ради у питаннях залучення
позабюджетних коштів для покращення матеріально-технічної бази школи;
- недостатня допомога у створенні інформаційного простору, в якому
члени наглядової ради, педагоги й учні можуть знайомитися з проблемами
школи і знаходити шляхи їхнього спільного рішення.
Основні завдання:
- організація систематичних зустрічей з адміністрацією школи по
обговоренню та вирішенню шкільних проблем;
- сприяння створенню і публікації навчальних, методичних, рекламних і
т.п. матеріалів і посібників про школу, що створюють бренд школи;
- використання фандрайзингу, метою якого є: залучення грошей,
залучення друзів, розширення обізнаності громадськості про діяльність
школи, збір нових ідей для майбутніх проектів,
підтвердження
працездатності організації, просвіта громадськості.
- залучення членів наглядової ради до процесу оновлення змісту діяльності
школи, до боротьби з негативними явищами у середовищі учнів.
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14. Партнерство з закладами освіти інших міст України
Де єднання, там і перемога.
Публій Сір
№ закладу,
назва

Адреса закладу

Гімназія №3

Чернігівська обл.
м. Ніжин

Дата
підписання
угоди
30.10.
2012 р.

Чернігівська обл.,
м. Чернігів

29.10.
2015 р.

Спеціалізована
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів №1 з
поглибленим вивченням
іноземних мов
м. Чернігова
Канівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №4
Богуславська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3
Корсунь-Шевченківська
гімназія

Бориспільська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №8
Ірпінський НВО
“Ірпінський ліцей
інноваційних технологій
– Мала академія наук”
Демидівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Вишгородської
районної ради
Київської області

Черкаська обл.,
м. Канів,
вул. Дніпробудівська, 2
09700
Київська обл.,
м. Богуслав, вул.
Свердлова, 54
19400
Черкаська область,
м. КорсуньШевченківський,
вул. Шевченка, 5
08300
Київська обл.
м. Бориспіль,
вул. Соборна, 3
вул. З.Алієвої, 61/1,
м. Ірпінь, Київська
область,
08200 Україна
вул. Фастова, 5
село Демидів
Вишгородський район
Київська область

Термін
дії

24.03.
2016 р.
31.10.
2016 р.

31.10.
2017 р.

28.03.
2018 р.

29.10.
2018 р.

25.03.
2019 р.

Не
припускає
обмежень
у часі
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Спільні заходи у 2018-2019 н.р.
Будівлі шкіл створюють руками, а затишок - серцями…
29 жовтня 2018 р. педагогічний
колектив школи здійснив вікенднатхнення
до
Ірпінського
НВО
“Ірпінський
ліцей
інноваційних
технологій – Мала академія наук”, який
очолює директор Харітоненко Леся
Анатоліївна.
Затишно, комфортно, емоційно,
інноваційно, … в цьому закладі освіті)))
Секрет затишку не тільки в добробуті, а і
в особливій атмосфері любові та поваги. Щиро вдячні, пані Леся, за
прийом!!!
Ірпінь виглядає по-європейськи! Красу МОЖНА СТВОРИТИ з
найпростіших речей…
Поєднання пізнання і натхнення – це, безперечно, найкрасивіша річ в
світі…
25 березня 2019 р.
вчителі СЗШ №158 м. Києва
познайомились з досвідом
Демидівської
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів
Вишгородської
районної
ради
Київської
області та відвідали зоопарк
«12 місяців». Директорами
закладів освіти було підписано
угоду про співробітництво.
Щиро вдячні колегам за
гостинність)))
Що створено натхненням, то осягається лише натхненням...
Невирішені питання:
- відсутнє активне спілкування між дітьми шкіл-партнерів.
Основні завдання:
- налагодження спілкування з школами-партнерами завдяки електронній
пошті;
- втілення соціального проекту «Співробітництво через теле- та Інтернеткомунікації»;
- проводити більше спільних заходів зі школами-партнерами.
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15. Створення власної системи інформаційного забезпечення.
Інформація та знання:
дві валюти, які ніколи не виходили з моди.
Ніл Гейман
У 2018-2019 н.р. було випущено два номери корпоративного
видання «158 сходинок», а саме:
№17‘серпень 2018 р.
- Науково-методична ідея 2018-2019 н.р.
Стратегічні завдання.
- Шкільні події, що вирішуватимуть головні
завдання 2018-2019 н.р.
- Ключові Ноу-Хау-заходи 2018-2019 н.р.
№18‘ листопад 2018 р.
- Теоретичні основи кейс-уроків.
- Чому кейс-уроки ефективні?
- Чим корисні кейси?
- Як організувати діяльність у режимі кейсметода?
Школа має веб-сторінку: www.school158.edukit.kiev.ua, На сайті
представлена управлінська діяльність, дослідно-експериментальна робота,
освітній процес, виховна робота, учнівське самоврядування, сторінка з
історії школи, батьківська сторінка та ін. Систематично висвітлюється
інформація для батьків про використання благодійної батьківської
допомоги. У змістовному наповненні сайту бере участь адміністрація,
педагогічний та батьківський колективи закладу. Інформація на сайті
школи постійно оновлюється, динамічно розповідається про шкільне
життя. Результатом цього є його висока відвідуваність.
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Також
школа
має
свою
сторінку
у
Фейсбук:
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%97%D0%A8-158-%D0%BC%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0898704296891439/?pnref=lhc.
На ній розміщується інформація, що може бути цікавою як для учнів,
так і батьків. Наприклад, новини, оголошення тощо.

Невирішені питання:
- відсутність випусків шкільної газети «Фабрика Думки»;
- несистематичність випуску шкільних видань;
- технічні неполадки шкільної радіоапаратури.
Основні завдання:
- надихнути членів шкільного пресцентру;
- виявити талановитих школярів для
подальшого
професійного
удосконалення
в
області
журналістики;
забезпечити
комфортне
середовище, створення ситуації
успіху в роботі шкільного пресцентру;
- вивчити етичні питання, пов'язані з
видавничою діяльністю: авторське
право, плагіат, цензура;
- розпочати створення електронних версій шкільних видань;
- використовувати мережу Internet у школі з метою листування з іншими
школами, підготовки і проведення уроків, семінарів, практикумів з різних
навчальних дисциплін тощо.
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16. Фінансово-господарська
діяльність
Грошима треба керувати,
а не служити їм.
Сенека
Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1963 р. Але незважаючи
на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом,
батьківською громадою постійно працює над удосконаленням
матеріально-технічної бази, підтримує її у робочому стані.
Допомога держави склала 5 604 603,78 грн.
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За рахунок спонсорських коштів (6860,0 грн) отримали грошову
винагороду учні – призери олімпіад та МАН та вчителі школи – переможці
творчих та фахових конкурсів.
Грошова винагорода учням - призерам олімпіад та МАН (2018-2019 н.р.)
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Грошова винагорода учителям - переможцям творчих та фахових
конкурсів, учителям, які підготували учнів-призерів олімпіад, МАН
(2018-2019 н.р.)

Таблиця виміру грошової винагороди вчителям
Етап, місце олімпіади,
конкурсу, МАН

Сума
(грн)

Районна олімпіада (І місце)

90

Районна олімпіада (ІІ місце)

80

Районна олімпіада (ІІІ місце)

70
110

Міська олімпіада (І місце)
100

Міська олімпіада (ІІ місце)
90

Міська олімпіада (ІІІ місце)
Районна МАН (І місце)
Районна МАН (ІІ місце)
Районна МАН (ІІІ місце)

120
100
90
120

Міська МАН (І місце)
Міська МАН (ІІ місце)
Міська МАН (ІІІ місце)

140
130
110

Етап, місце творчого та фахового
конкурсу

Районний творчий і фаховий конкурси
(І місце)
Районний творчий і фаховий конкурси
(ІІ місце)
Районний творчий і фаховий конкурси
(ІІІ місце)
Лауреат
Міський творчий і фаховий конкурси
(І місце)
Міський творчий і фаховий конкурси
(ІІ місце)
Міський творчий і фаховий конкурси
(ІІІ місце)

Сума
(грн)

100
80
70
50
120
100
90

Лауреат

70

Шкільне делегування

100
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Невирішені питання:
- потребують негайного ремонту приміщення тиру (внутрішні приміщення,
дах), бетонний паркан, дах господарських приміщень та основної будівлі
закладу, дах вестибюлю, коридори на ІІ-ІV поверхах школи, стелі у
вестибюлі школи.
Основні завдання:
- залучати позабюджетні та спонсорські кошти для ремонту приміщень
школи.
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17. Організація внутрішкільного контролю
за виконанням освітньої програми, річного плану, якістю
компетентностей учнів.
Контроль - це та професійна послуга, яку керівник повинен
надавати своїм співробітникам. Вернер Зігерт
Система внутрішкільного контролю є джерелом інформації для
діагностики стану освітнього процесу. Протягом 2018-2019 н.р. здійснено
розгляд таких актуальних питань:
- «Впровадження нових навчальних програм у 1 класах НУШ»
(тематичний контроль);
- «Умови продуктивної інтелектуальної діяльності» (фронтальний
контроль);
- «Впровадження освітніх програм Нової української школи»
(діагностичний контроль);
- «Шляхи формування емоційного інтелекту» (фронтальний контроль);
- «Результативність навчальної діяльності учнів з низьким рівнем
навчальних досягнень» (попереджувальний контроль);
- «Створення простору для розвитку талантів в школі» (фронтальний
контроль);
- «Організація роботи з учнями, які мають високий рівень навчальних
досягнень» (діагностичний контроль);
- «Соціальне партнерство в освітньому просторі» (фронтальний контроль);
- «Стан шкільного бібліотечного обслуговування дітей» (діагностичний
контроль);
- «Психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень» (попереджувальний контроль);
- «Залучення учнів до гурткової роботи» (персональний контроль);
- «Ведення журналів з безпеки життєдіяльності» (попереджувальний
контроль);
- Організація навчальних екскурсій учнів 5-8 класів(діагностичний
контроль);
- Моніторингове дослідження адаптації учнів 5 класів до нових умов
навчання;
- «Стан роботи класних керівників з контролю за відвідуванням учнями
навчальних занять» (проблемно-цільовий контроль);
- «Дотримання методичних рекомендацій щодо обсягу домашніх завдань»
(попереджувальний контроль);
- «Адаптація учнів 1 кл. до навчання» (класно-узагальнюючий контроль);
- «Стан роботи школи в позаурочний час» (тематичний контроль);
- Вивчення якості надання освітніх послуг учням, для яких організовано
індивідуальне навчання;
- Організація викладання предметів, віднесених до варіативної складової
навчального плану(діагностичний контроль);
- «Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів»
(діагностичний контроль);
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- «Психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень» (попереджувальний контроль);
- «Використання технології кейсів вчителями на уроках» (проблемноцільовий контроль);
- Організація участі учнів 11класів у проведенні ЗНО
«Організація
тематичного
обліку
навчальних
досягнень»
(взаємоконтроль);
- «НУШ: пізнавальне, навчальне та ігрове спілкування» (фронтальний
контроль);
- «Стан проведення предметних тижнів – Марафонів» (фронтальний
контроль);
- «Організація роботи з молодими спеціалістами» (діагностичний
контроль).
У 2018-2019 н.р. було вивчено стан викладання таких предметів:
Предмет
Тема
Хімія
Дослідно-експериментальна робота з хімії як засіб
формування наукового світогляду
Біологія
Шляхи формування предметної компетентності учнів на
уроках біології
Економіка
Використання інформаційно-комунікативних технологій
на уроках економіки
«Мій Київ»
Впровадження інноваційних технологій при викладанні
курсу «Мій Київ»
Зарубіжна
Система роботи з розвитку емоційного інтелекту учнів на
література
уроках зарубіжної літератури
ГПД
Розвиток творчих здібностей учнів на заняттях ГПД
Традиційним для школи стало проведення Дня якості знань. У
цьому навчальному році вивчено якість знань учнів з української мови.
Моніторингові дослідження у 2018-2019 н.р.
1. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
26.10.2018р. № 652 «Про організацію та проведення моніторингового
дослідження «Мотивація учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти м.
Києва до навчання як визначальна умова академічної доброчесності» 17 учнів
10-А класу 14 листопада 2018р. взяли участь в даному on-line дослідженні.
2. На виконання спільного наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.02.2019р. № 48 «Про організацію та проведення
моніторингового дослідження «Відображення в моделі випускника початкової
школи досягнень із ключових компетенцій (математика, природознавство,
читання)», наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 25.02.2019р. № 45 «Про проведення в закладах
освіти Дніпровського району моніторингового дослідження «Відображення в
моделі випускника початкової школи досягнень із ключових компетенцій
(математика, природознавство, читання)» та з метою вивчення наступності між
початковою та основною школою 19.03.2019р. учителі 4 класів Половко С.М.,
Ляшенко А.Д., Ткаченко В.М. взяли участь у проведенні онлайн-анкетування.
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18. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою.
Добре організований контроль
є цінним союзником управління. Анрі Файоль

№

1

2

Мета та
характер
перевірки

Перевірка
фінансовогосподарської
діяльності
Санітарноепідеміологічне
обстеження
(епідрозслідування
випадку ОКИ
в 1-Г кл.)

3

Вивчення стану
організації
харчування

4

Планова
перевірка
приміщень

5

6

Перевірка
дотримання
вимог охорони
праці, безпеки
життєдіяльності
Санітарноепідеміологічне
обстеження
(епідрозслідування
випадку
вітряної віспи)

Директор школи

Назва
організації, що
здійснює
перевірку

ПІБ особи, що
здійснює перевірку

Строк
проведення
перевірки

Результати
перевірки

ЦБУО
Дніпровського
району

Яківчук Надія
Павлівна

21.11.23.11.
2018 р.

Стан
задовільний

ВП Деснянське
міжрайонне
відділення
лабораторних
досліджень

Куликовська
Олена Михайлівна

22.11.23.11.
2018 р.

Стан
задовільний

Кривогуб А.В.,
Сарапука В.М.,
Литвиненко Л.П.

23.01.
2019 р.

Стан
задовільний

Тріцький В.Т.

28.01.08.02.
2019р.

Стан
задовільний

Управління
освіти
Дніпровського
району

Фень Світлана
Анатоліївна

28.03.
2019 р.

Стан
задовільний

Деснянський
МВ (філія) ЛД
ДУ «Київ МЛЦ
МОЗ України»

Куликівська Олена
Михайлівна

22.09.
2017 р.

Стан
задовільний

Управління
освіти
Дніпровського
району
Дніпровське
районне
управління ГУ
ДСНС України
у м. Києві

І. Гондюл

