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1. Коротка характеристика закладу:
структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу
Присутність КОЖНОГО
робить заклад освіти НЕЙМОВІРНИМ!
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 - 29 років, на посаді директора – 8 років.
До складу адміністрації входять:
- Діденко Валентина Євгенівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 40 років.
- Іванкова Світлана Михайлівна – заступник директора з навчальновиховної роботи. Стаж роботи - 13 років.
- Долотова Ірина Євгенівна - заступник директора з навчально-виховної
роботи. Стаж роботи - 11 років.
- Войтенко Аліна Вікторівна - педагог-організатор. Стаж роботи - 9 років.
У школі навчається 917 учні, що складає 32 класи.
Школа І ступеня – 16 класів:
Школа ІІ ступеня – 13 класів:
Школа ІІІ ступеня – 3 класи.
Місія школи: створювати освітнє середовище, в якому Дитина росте
і розвивається в умовах довіри, свободи, рівності та вчиться змінювати світ
на краще.
Візія школи: освітній простір формування людяності на основі
екологічності в стосунках, коучингового підходу та служіння.
Стратегічна ідея: До якісної освіти та людяності – через
особистісний розвиток та служіння.
Паспорт школи
№
п/п
1
2
3

Показники
Мова навчання
Кількість класів
Загальна кількість учнів
1-4 кл.
5-9 кл.
10-11 кл.

Стан
українська
32
917
459
386
72

4

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13
14

З них на індивідуальному навчанні
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»

6
498
203
11
19
48
7
11
27
917
2
2

Загальна кількість працівників, із них:

80+3декрет

Педагогічних

61+3декрет

Технічного персоналу

19

Вчителі, що мають вищу категорію

27

Вчителі, що мають І категорію

7

Вчителі, що мають ІІ категорію

11

Вчителі, що мають категорію «спеціаліст»

6

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
Забезпеченість учнів підручниками

16
8513
14364
1-4 кл. 122,6 %
5-9 кл. - 91,8
10-11 - 133,7%
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15

Загальна забезпеченість підручниками

110,6%

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 20 мультимедійних проекторів (каб. 11, 13, 14, 15, 21,
24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 48), 10 ноутбуків, 16
телевізорів (каб. 14, 20, 22, 23, 27, вестибюль, методичний кабінет, каб. 31,
36, 39, 42, 43, 46, 48, 49, 51).
Разом з тим, школа має постійну потребу в поповненні навчальноматеріальної бази та удосконаленні естетичного вигляду деяких
приміщень, особливо ремонті коридорів ІІ-ІV поверхів, тиру, сходових
клітин.
Кадрове забезпечення
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами впродовж
навчального року можна охарактеризувати як 96,5%.

У школі у 2019-2020 н.р. працювало 6 вчителів, які мають стаж до 3
років, 18 – від 3 до 10 років, 8 вчителів мають стаж від 10 до 20 років і 27
вчителів – більше 20 років.
У закладі працює:
- Педагогів пенсійного віку – 11 осіб.
- Технічних працівників пенсійного віку – 9 осіб.
Середній вік вчителів – 43 роки.
У школі в 2019-2020 н.р. працювало більше жінок-вчителів (58),
чоловіків - 3.
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Якісний склад педагогічних кадрів у 2019-2020 н.р.:
Спеціалістів – 7;
Спеціалістів ІІ категорії – 11;
Спеціалістів І категорії – 8;
Спеціалістів вищої категорії – 27.

У 2019-2020 н.р. мають звання «учитель-методист» - 15 вчителів,
«старший учитель» - 12 вчителів і «Відмінник освіти України» - 10
вчителів.
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За 2019-2020 навчальний рік звільнилися 3 вчителів:
 Поліщук Катерина Іванівна, учитель англійської мови – змінила
сферу діяльності,
 Трейтяк Денис Володимирович, керівник гуртка – організував
оренду в закладі,
 Єльнікова Ганна Володимирівна, учитель англійської мови – змінила
сферу діяльності.
З діаграми видно, що плинність педагогічних кадрів залишається
майже стабільною (5,1%).

У 2019-2020 н.р. атестувалося 14 (+3) вчителів.
У 2019-2020 н.р. атестувалося 14 вчителів, із них:
вищу першу
присвоєно
категорію
підтверджено
категорію

другу

спеціаліст

9
тарифний
розряд

10
11
12
тариф- тариф- тарифний
ний
ний
розряд розряд розряд

3

2

2

-

-

-

-

1

8

-

-

-

-

-

-

1
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Звання вчителів (2019-2020 н.р.)

6/1

Учитель
методист/
виховательметодист
-

1

4

Старший учитель/
старший вихователь
присвоєно звання
підтверджено звання

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:

9

2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість
класів
Кількість учнів
на початок
навчального
року
Середня
наповнюваність

23

23

24

24

25

28

30

32

548

559

635

688

748

815

878

918

23,8

24,3

26,5

28,7

29,9

29,1

29,3

28,7

Ці дані вказують на те, що щороку кількість дітей в школі зростає та
середня наповнюваність залишається більш-менш стабільною. Це є
хорошим показником роботи всіх учасників освітнього процесу: як
вчителів, техперсоналу, так і батьків і учнів.
З 01.09.2019 р. по 29.05.2020 р. до школи прибуло 28 учні, а вибуло –
32.
Невирішені питання:
- школі бракує чоловіків-вчителів, адже тільки 5% 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);
- контролювати дотримання вчителями ЕТИЧНОГО СТАНДАРТУ
ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГА СЗШ №158 м. КИЄВА;
- впроваджувати ідеї корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в
закладі, а саме:
забезпечити чітке розуміння співробітниками місії, візії, стратегічної
ідеї та організаційної культури закладу;
забезпечити співробітникам можливості навчання;
надавити підтримку та оцінку значущості роботи вчителя;
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втілити проект "Хочете вчитися (працювати) у школі своєї мрії –
кидайте ідеї!", 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 науково-методичні ідеї,
над якими працював заклад
Цінувати школу треба за тими завданнями,
які вона перед собою ставить.
У
2019-2020 навчальному році освітня діяльність педагогічного
колективу здійснювалася відповідно до обраної стратегії, спрямованої на
розв’язання такої науково-методичної ідеї: «Інтелектуально-емоційний
простір школи – простір можливостей».
Стратегічні завдання - це ті конкретні рубежі, на досягнення яких була
спрямована діяльність закладу освіти в 2019-2020 н.р.
Стратегічні завдання:
1. Створювати школу-бренд, що наповнена новими смислами.
Натхнення – нова емоція шкільних уроків.
Вільну особистість неможливо створити. Єдиний автор
особистості — сама особистість!
Школа – це місце творіння ЛЮДЯНОСТІ.
Якість освіти = якість вчителів.
Місія для школи – це причина її існування.
Впроваджувати ідеї корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ) в закладі.
2. Навчати і виховувати нове покоління сміливих і відкритих людей
на принципах етики, гуманізму та демократії.
Впроваджувати «Уроки життя» в рамках челенджу «Запитайте у
Вчителя!».
Започаткувати акцію для учнів «Поміняйтеся з директором школи
ролями!».
Ініціювати проведення в школі «Добрих» п’ятниць.
3. Здійснювати навчання учнів в стилі «канікули».
Додавати більше інтересу і вибору в життя дитини.
Включити в освітній процес ігри, радість і гумор.
Частіше давати дітям позитивний зворотний зв'язок.
4. Мотивувати вчителів використовувати нові сучасні інструменти
викладання, щоб прокласти власний шлях до вчительського Олімпу,
такі, як:
Теорія розв’язку винахідницьких задач (ТРВЗ).
Ейдетика.
Мнемотехніка.
Принцип відкритих перспектив.
Технологія критичного мислення.
Сторітелінг.
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5. Здійснювати комплексний підхід до управління школою на основі
екологічного лідерства, кармічного менеджменту та втілення
партнерської моделі «МИ».
Правильно тоді, коли директор школи думає СЕРЦЕМ.
Управління відбувається через СТОСУНКИ.
Діяти – це МИ, а не Я.
Підписання Меморандуму співпраці між усіма учасниками
освітнього процесу.
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:
- не всі вчителі використовували нові сучасні інструменти викладання:
- стратегічні завдання вирішено на 80%.
Основні завдання:
- обрати на новий навчальний рік 5 актуальних завдань для вирішення їх
колективом;
- провести три стратегічні сесії за участю вчителів та відкоригувати
Концепцію розвитку школи;
- при постановці завдань на новий навчальний рік спиратися на Концепцію
Нової української школи та відкориговану 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.
Щастя не залежить від зовнішніх умов.
Воно залежить від умов внутрішніх.
Дейл Карнегі
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
16
 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 зарубіжної 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
 футбольний майданчик
2
Кабінети оснащені та забезпечені необхідними приладами,
препаратами, у відповідності до вимог Державних стандартів.
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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.
Станом на 1 вересня 2019 року
територія обслуговування СЗШ №158:
- вул. П. Запорожця № 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9,
9-а, 9-б, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 13, 13-б, 15,
15-б, 17, 17-а, 19, 21;
- вул. С. Стальського № 4,6, 6-а, 8, 8-б, 10,
14, 14-б, 16, 16-а, 18, 18-а, 20;
- б-р Перова № 22, 24, 24-а, 24-б, 26, 30, 30-а, 30-б, 32, 34/2.
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 2019 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.

табелі

у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

11-А

16

16

-

1

15

11-Б

22

22

-

1

19

-

Всього

38

28

-

2

34

-

Працевлаштовані
Не визначились

Виїхали за межі міста, України

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

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

на курсах при ВНЗ

-

-

-

у закладах професійно-технічної освіти

атестати

свідоцтва
табелі
у 10 класі
у 9 класі
(повторно)
у вечірніх (змінних) школах
у закладах професійнотехнічної освіти
у вищих навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації
екстерном
Працюють
Не визначились

Виїхали за межі міста, України
Діти-інваліди

31
31
17
13
1
-

9-Б
29
29
22
4
3
-

60
60
39
17
4
-

Продовжують здобувати
загальну середню освіту:

Відомості про працевлаштування випускників 11-их класів 2019 р.
З них
Продовжують
отримали: здобувати освіту:
Інше

Кількість випускників 9-х класів

9-А
З них
отримали:

-

№№
ЗНЗ
клас

Кількість випускників 11-х класів

Клас

Всього

15

Відомості про працевлаштування
випускників 9-их класів 2019 р.
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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 2019-2020 н.р. виявлено 4 дітей, у яких мали місце
поодинокі пропуски уроків без поважних причин. Це: Поздняков О.– 11А кл. (кл.кер. Алієва О.В.), Майборода М. – 6-В кл. (кл.кер. Кузнєцова
Ю.М.), Завірюха Д. (6-Б клас) – кл.кер., Мельник Д. – 7-В кл.(кл.кер.
Кучай М.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.

Клас
1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б
2-В
2-Г
3-А
3-Б
3-В
3-Г
4-А
4-Б
4-В
4-Г
5-А
5-Б
5-В

Стан пропусків учнями школи у 2019-2020 н.р.
Всього за
І семестр
ІІ семестр
Кл.кер.
рік
281
229
Половко С.М.
510
173
154
Ляшенко А.Д.
327
300
271
Ткаченко В.М.
571
460
402
Сорочинська Т.В.
862
265
259
Черненко Т.Я.
524
261
230
Донєва Л.М.
491
390
375
Горбатій А.І.
765
284
310
Звощик В.Л.
594
348
237
Шевчук О.С.
585
165
221
Дюдіна О.В.
386
397
295
Тимошенко В.В.
692
334
243
Сахневич В.В.
577
242
228
Скетецька Л.В.
470
324
207
Мінахіна С.В.
531
226
265
Біляченко Р.В.
491
368
258
Лісаченко С.С.
626
216
187
Гревнєва С.В.
403
319
198
Осьмак О.С.
517
455
398
Дмитренко І.К.
853
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6-А
6-Б
6-В
7-А
7-Б
7-В
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
10-Б
11-А

405
409
359
271
321
415
533
442
229
463
253
289
567

274
242
244
206
220
354
380
312
148
435
166
246
490

679
651
603
477
541
769
913
754
377
898
419
535
1057

Всього

10764

8684

19448

Лакоцька Ю.М.
Гаркуша М.А.
Кузнєцова Ю.М.
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.

Незначний стан пропусків у 3-Б кл. (кл.кер. Дюдіна О.В.), 1-Б кл.
(кл.кер. Ляшенко А.Д.), 5-А кл. (кл.кер. Гревнєва С.В.), 9-А кл. (кл.кер.
Гетьман О.В.), 10-А кл. (Коваленко О.П.).
Занепокоює стан відвідування учнів в 1-Г кл. (кл.кер. Сорочинська
Т.В.), 2-В кл. (кл.кер. Горбатій А.І.), 5-В кл. (Дмитренко І.К.), 7-В кл.
(кл.кер. Кучай М.В.), 8-А кл. (кл.кер. Хаустова О.В.), 9-Б кл. (кл.кер.
Якусевич Л.М.), 11-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.
Робота щодо охоплення учнів навчанням здійснювалася різними
шляхами, а саме:
1. Загальношкільна настановча конференція батьківської ради: «Райдуга
співпраці».
2. Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на виховання
дітей. (ЗДВР, Балибіна О.С., жовтень).
3. Психологічні дослідження, спрямовані на виявлення соціальнопсихологічних причин, що лежать в основі негативних явищ (алкоголь,
наркотики, паління). (жовтень, психолог)
4. Батьківські діалог-зустрічі в класах.
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5. Індивідуальні бесіди з питань запобігання неуспішності, пропусків
уроків без поважних причин, запобігання шкідливим звичкам (Жовтень
2019 р., кл.кер.).
6. Діалог у закритій групі Фейсбук «Територія батьків СЗШ №158 м.
Києва» на тему: «6 порад батькам, щоб їхня дитина не стала жертвою
булінгу в школі» (вересень, психолог).
7. Консультації для батьків «7 питань для батьків, які хочуть виростити
успішних дітей» (психолог, класні керівники, вересень).
8. Консультації для батьків «Як поєднати роботу та родину?» (кл.кер.,
психолог, жовтень, 2019 р.)
9. Консультації для батьків «Як виховати успішну дитину? 10 порад від
вчених Гарвардської школи бізнесу» (кл.кер., психолог, жовтень 2019
р.).
10. Корекційна програма «Уникнення конфліктності» (9-11 кл.,
психолог, грудень)
11. Індивідуальні поради батькам «Люди, які у дитинстві багато читали,
у дорослому житті заробляють більше» (психолог, соціальний педагог,
січень).
12. Інформація батькам для обговорення: «Тибетський погляд на
виховання дітей» (Долотова І.Є., лютий)
13. Індивідуальні консультації для батьків «10 заповідей Януша Корчака
для батьків» (психолог, соціальний педагог).
14. Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей, що
опинились в складних життєвих обставинах (психолог, ЗДВР, лютий)
15. Консультація на тему: «Ґаджети псують здатність дітей розрізняти
емоції» (психолог).
16. Батьківські збори Тет-А-Тет.
17. Інформаційне повідомлення для батьків «Як знайти спільну мову з
підлітком» (психолог).
18. Релаксаційні заняття для батьків (психолог).
19. Профілактика конфліктних ситуацій «учень-учень», «учень-батьки»,
«учень-вчитель», «учитель-батьки» (індивідуальні консультації за
участю адміністрації, кл.кер. та психолога).
20.Індивідуальна робота з сім’ями, що негативно впливають на
виховання дітей. (вересень 2019 р., ЗДВР, психолог, соц. педагог).
21. Групова консультація батьків «Звідки беруться дитячі маніпуляції»
(психолог, жовтень, 2019 р.)
22. Діагностика індивідуально-типологічних особливостей дітей 1-4
класів «групи ризику» (психолог).
23. Діагностика рівня шкільної тривожності в учнів 5-6 кл. (тест
Філліпса) (психолог, листопад 2019 р.).
24. Індивідуальні бесіди з учнями, що не мають бажання навчатися,
мають поодинокі пропуски уроків з метою визначення мотивів
навчальної діяльності та підвищення інтересу до навчання (Завірюха Д.
– 6-Б кл., Майборода М. – 6-В кл., Кіпріянов О. – 10-Б кл., /вересень листопад 2019 р./)
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25. Творче завдання - «Профорієнтація» (проектні роботи), (10 кл.,
соціальний педагог).
26. Практичне заняття для учнів середньої школи «Ненасильницьке
спілкування як основа успішного бренду» (психолог)
27. Тренінг «Дозволь собі бути щасливим» (психолог)
28. Діагностика учнів 3 кл. за допомогою тесту Мейлі: структура
інтелекту (психолог).
29. Педагогічний консиліум «Сформованість життєвої компетентності
учнів 9–х класів» (Адміністрація, класні керівники).
30. Заняття для учнів старшої школи «Не розгубіть себе. Ви все, що в
Вас є!» (психолог).
31. Індивідуальні консультації для батьків «10 рис характеру, які варто
виховати в дітях» (кл.кер., психолог, соціальний педагог).
32. Наради при ЗНВР:
- Педконсиліум «Рівень сформованості учнівських колективів 10 класів»
(Діденко В.Є.).
- «Як організувати ефективну роботу з профілактики та протидії булінгу
в школі» (Долотова І.Є.)
- Профілактичні бесіди з учнями, які опинилися в складних життєвих
обставинах
33. Інші заходи:
- Мотиваційні уроки (протягом року).
- Цінні години для учнів 1-11 класів (протягом року).
- Ведення "Журналу обліку відсутніх учнів" з метою аналізу ситуації по
школі за день /Систематично/.
- Профілактичні бесіди щомісяця з шкільним поліцейським Занюк Л.Б.
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.
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-Г кл. (кл.кер.
Сорочинська Т.В.), 2-В кл. (кл.кер. Горбатій А.І.), 5-В кл. (Дмитренко І.К.),
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7-В кл. (кл.кер. Кучай М.В.), 8-А кл. (кл.кер. Хаустова О.В.), 9-Б кл.
(кл.кер. Якусевич Л.М.), 11-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.
Кожна крапля зусиль
народжує море можливостей...
Робота науково-методичної ради (голова Мисовська О.Ю.) була
спрямована на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки
вчителів.
У 2019-2020н.р. у школі працювало 7 методичних комісій, які
зосередили свою роботу на впровадженні таких ідей:
Методична комісія
Науково-методична ідея
Організація комплексної роботи на
Методична комісія вчителів уроках філологічного циклу з метою
філологічного циклу
формування
орфографічної
компетентності учнів
Формування в учнів відповідного рівня
знань, умінь і навичок необхідного для
Методична комісія вчителів
здійснення можливості спілкування з
іноземної мови
носіями
мови
на
комунікативно
достатньому рівні
Методична комісія вчителів Відбір раціональних методик викладання,
математики, інформатики
які підвищують якість знань учнів
Методична комісія вчителів Інтеграція, як засіб активізації соціальної
суспільних дисциплін
та громадянської компетентностей учнів
Комп’ютерні технології та ІнтернетМетодична комісія вчителів
джерела на сучасному уроці як запорука
природничих наук
виховання особистості сучасного соціуму
Методична комісія вчителів
Через спортивні ігри – до гармонійного
фізкультури, курсу «Захист
фізичного розвитку особистості
Вітчизни»
Предметно-методична комісія Формування професійної компетентності
гуманітарних
та вчителів початкових класів, розвиток їх
математично-природничих
творчої
активності
в
умовах
дисциплін початкової школи впровадження Нової української школи
Методичними комісіями керували досвідчені вчителі. Слід
відзначити роботу голів предметних методичних комісій Донєвої Л.М.,
Коваленко О.П., Гревнєвої С.В., Кучай М.В.
Відповідно до пропозицій педагогів школи організацію
позакласної роботи з предметів було сплановано таким чином, щоб
відзначити певні знаменні дати календаря, відійшовши від традиції
проведення предметних тижнів.
Так Широкова О.М. підготувала вікторину до Міжнародного дня
музики, організовано випуск інформаційних бюлетенів до Європейського
дня мов (відп. Кучай М.В.), проведені заходи до Дня пам’яті жертв
голодомору та політичних репресій (Відп. Осьмак О.С.), Міжнародного
дня енергозбереження (відп. Гревнєва С.В.), Дня української писемності і
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мови (відп. Коваленко О.П.). Учителі початкових класів провели
презентаційний марафон «Такого ми ще не робили» (відп. Донєва Л.М.).
Учителі математики підготували разом з учнями міні-проект «Внесок
українських математиків у розвиток світової науки» (відп. Якусевич Л.М.).
Одинець Т.І. продовжила роботу у проекті «Kyiv Smart City School»
У 2019-2020н.р. Біляченко Р.В. взяла участь у районному етапі
конкурсу «Учитель року-2020» у номінації «Початкова освіта» та
стала лауреатом конкурсу. На жаль, ніхто з учителів зарубіжної
літератури, історії, хімії, образотворчого мистецтва не був представлений у
цьому конкурсі.
Ключовими ноу-хау заходами 2019-2020 н.р. стали:
- проведення вчителями уроків на природі «навчання на природі»;
-майстер-клас для вчителів «Особистий бренд вчителя: що це і як
його створити»;
- проведення Емоційного дня;
- марафон наставників «Я навчаю і навчаюся»;
- робота мобільної групи вчителів «ED-Fresh-news» (інформування
вчителів про новинки в освіті в закритій групі Фейсбук «Внутрішній
інститут педагога «158 сходинок»);
- вікенд-натхнення для активних учителів;
- мотиваційні співбесіди з учителями та учнями, які мають проблеми
у навчанні;
- акція «День позитиву».
Проведено
загальношкільний
БРЕНДфестиваль «Вчительські кавові історії» на кращу
історію успіху учня.
Впродовж року були організовані Дні запитань
і відповідей, в рамках яких проведені Уроки життя.
Впроваджувалася ідея «Натхнення – нова
емоція шкільних
уроків».
Оформлено
збірку
педагогічних
інструментів вчителів «Як я дарую
натхнення учням на уроці?».
На сайті школи своєчасно розміщується
різноманітна інформація щодо усіх аспектів
діяльності закладу.
Велика увага приділялася впровадженню
сучасних форм методичної роботи, активізації
самоосвітньої діяльності педагогів.
Підготовка до засідань педагогічної ради
та виконання її рішень
стимулюють
педагогічний колектив до вивчення та
впровадження нових форм роботи, інновацій.
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Протягом 2019-2020н.р. на засіданнях педагогічної ради школи
були розглянуті такі питання:
Дата
Порядок денний
Виконання
рішень
проведення
педради
29.08.2019 Тема: «Бренд і школа: 1. Здійснювалося вербальне
протягом
створюємо
та оцінювання
управляємо.».
Доповідач: навчального року у 1- 2
Гондюл І.Л.
класах, протягом вересня
Питання для обговорення:
2019р. – у 5 класах.
1. Що таке бренд для (Адміністрація,
Вчителя?
педколектив)
2. В чому секрет жіночого 2. Проведені мотиваційні
освітянського бренду?
уроки на першому тижні
3. Стратегії створення бренду навчального
року.
школи.
(Вересень
2019р.;
4. Підсумки ЗНО-2019.
педколектив)
5.
Працевлаштування 3. Впроваджувалися освітні
випускників.
програми Нової української
6. Науково-методична ідея та школи (вч. 1-2 класів).
завдання 2019-2020 н.р.
4. Продовжено
«Дзвінки
7. Ноу-Хау 2019-2020 н.р.
ввічливості» батькам учнів з
8. Затвердження Етичного метою
отримання
стандарту педагога та місії зворотного зв‘язка щодо
СЗШ №158 м. Києва.
комфортності перебування
їх дитини в школі
(Педколектив,
впродовж
року).
5. Продовжено практику
цінних годин (1-11 кл.).
6. Зміцнювалася шкільна
традиція
«Долоньки
Щедрості».
7.
Проведені
уроки
розумного руху в рамках
Спортивного ранку в 1-11
кл. (30.09.).
8. Проведено кейс-день у 111 класах «Персональний
Бренд – сила особистості»
(08.10.).
9. Організовано роботу
мобільної групи вчителів
«ED-Fresh-news»
/інформування вчителів про
новинки в освіті в закритій
групі Фейсбук «Внутрішній
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28.10.2019

Тема:
«Інтегральна
взаємодія
учасників
освітнього процесу, або як
чути один одного» (Виїзна
педрада до міста Вишгород).
Доповідач: Діденко В.Є.
Програма
екскурсії
у
Вишгороді:
1.
Ознайомлення
з
Альтернативною
школою
«Active School».
2.
Екскурсія
до
Вишгородського
історикокультурного заповідника
3.
Відвідування
музею
давньоруського гончарства
(участь у майстер-класі)

інститут
педагога
«158
сходинок»/ (Хоменко В.С.).
10. Біляченко Р.В. взяла
участь у районному етапі
конкурсу «Учитель року –
2020»
в
номінації
«Початкова освіта».
11.
Проведено
дні
медитативних
практик
(19.11., 03.03).
12. Проведено анкетування
серед
батьків
«Мінуси
перетворюємо на плюси».
13.
Впроваджувалися
«Уроки життя» в рамках
челенджу «Запитайте у
Вчителя!».
14. Започатковано акцію для
учнів
«Поміняйтеся
з
директором
школи
ролями!».
15. Проводилися «Добрі»
п’ятниці.
1.Вивчалися
питання
«Емоційний інтелект як
антикризовий
ресурс
вчителів»,
«Шляхи
формування
емоційного
інтелекту» /Адміністрація/.
2. Психолог школи провела
заняття школи молодого
вчителя
«Майстерність
вчителя керувати своїм
емоційним
станом»,
психологічний практикум
для вчителів: «Я та мої
емоції».
3. Проведено тренінг «Як
бути цікавим та ефективним
учителем в епоху клікового
мислення».
4. Соціальним педагогом
проведено
майстер-клас
«Емоційний
інтелект.
Сучасний
складник
успішності»
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27.12.2019

Тема: «Школа та сім’я: як
організувати
ефективну
взаємодію з профілактики
та
протидії
булінгу.»
Доповідач: Долотова І.Є.
1.1. Методичні рекомендації
«Усе про булінг».
1.2. «Як виховати успішну
дитину? 10 порад від вчених
Гарвардської школи бізнесу».
1.3. Протидія булінгу у
школі.

06.04.2020р. Тема:
«Сьогодні
–
карантин, завтра – епоха
змін»
(онлайн-педрада).
Доповідач: Гондюл І.Л.
1. Інформативний колаж з
освітянських новин.
2. Організація дистанційного
навчання в школі.
3. Домашні завдання =
навчання × закріплення ×
FEEDBACK!
4. Ділову документацію ніхто
не відміняв!
5. 2020-2021 н.р. – не за
горами!
6. Стратегічне опитування
онлайн.
7. Відповіді на запитання.

1. Класні керівники 1-11
класів
та
вчителіпредметники продовжували
роботу над впровадженням
методів, форм роботи щодо
протидії булінгу.
2. Проводені консультації
для батьків «Як виховати
успішну дитину? 10 порад
від вчених Гарвардської
школи бізнесу».
3. Розроблені нові форми
педагогічного партнерства з
батьками
в
освітньому
середовищі школи щодо
протидії булінгу.
1. Учителі школи опанували
різні форми роботи з
використанням
дистанційних
платформ
навчання.
2.
Здійснювалася
тісна
співпраця з батьками щодо
залучення дітей до навчання
в режимі онлайн.
3.
Проводилися
індивідуальн консультації з
учнями та батьками щодо
виконання освітніх програм.
4. Затверджено та було
використано
журнали
організації дистанційного
навчання.
5.
Учителі-предметники
надсилали директору школи
короткі
фотозвіти
про
проведені уроки та інші
заходи.
6.
Затверджено графік
проведення
уроків
у
дистанційному режимі.
пов’язані з поширенням
оволоділи різними формами

Відповідаючи на виклики часу,
коронавірусної інфекції, педагоги школи
дистанційного навчання.
У 2019-2020 н.р. у школі навчалося 3 учнів, у яких виявлені
проблеми зі здоров’ям. З ними працювала асистент вчителя Коханова Т.В..
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Педагоги вивчали особливості роботи з цією категорією учнів, форми
роботи з батьками таких дітей.
6 учнів школи навчалися індивідуально за індивідуальними
освітніми програмами (відп. Іванкова С.М.).

Результати атестації педагогічних працівників (2019-2020 н.р.)
Підтверджено
кваліфікаційну Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
вищої категорію
«спеціаліст
вищої
категорії» таким педагогічним
категорії»
1.
Алієвій
Оксані
Віталіївні, працівникам:
учителю англійської мови.
1. Долотовій Ірині Євгеніївні,
2.
Гетьман
Ользі Вікторівні, учителю української мови та
учителю біології, основ здоров’я, літератури
природознавства.
2. Іванковій Світлані Михайлівні,
3. Дюдіній Олені Володимирівні, учителю української мови та
учителю початкових класів.
літератури, математики.
4. Дюдіній Олені Володимирівні, 3. Кучай Марії Валеріївні, учителю
вихователю групи продовженого англійської мови.
дня.
5. Ісаєнко Світлані Борисівні,
учителю зарубіжної літератури,
російської мови, основ здоров’я,
курсу «Захист Вітчизни».
6. Ляшко Ніні Михайлівні, учителю
української мови та літератури
7. Сулимі Валентині Олександрівні,
учителю української мови та
літератури.
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8. Хоменко Валентині Сергіївні,
учителю
географії,
економіки,
природознавства, основ здоров’я.
Підтверджено педагогічне звання
«старший учитель»
1.
Ляшко
Ніни
Михайлівни,
учителю української мови та
літератури.

Підтверджено педагогічне звання
«учитель-методист»
1.
Алієвій
Оксані
Віталіївні,
учителю англійської мови.
2.
Гетьман
Ользі Вікторівні,
учителю біології, основ здоров’я,
природознавства.
3. Ісаєнко Світлані Борисівні,
учителю зарубіжної літератури,
російської мови, основ здоров’я,
курсу «Захист Вітчизни».
4. Сулимі Валентині Олександрівні,
учителю української мови та
літератури.

Присвоєно педагогічне звання
«старший
учитель»
таким
педагогічним працівникам
1. Долотовій Ірині Євгеніївні,
учителю української мови та
літератури.
2. Іванковій Світлані Михайлівні,
учителю української мови та
літератури, математики.
3. Дюдіній Олені Володимирівні,
учителю початкових класів.
4. Кучай Марії Валеріївні, учителю
англійської мови.
5. Лакоцькій Юлії Миколаївні,
учителю англійської мови.
6. Хоменко Валентині Сергіївні,
учителю географії, економіки, основ
здоров’я, природознавства.
Присвоєно педагогічне звання
«старший вихователь»
Дюдіній
Олені
Володимирівні,
вихователю групи продовженого
дня.
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Всього атестовано у 2019-2020 н.р. 14 педагогічних працівників.
Протягом 2019-2020 н.р. пройшли курси післядипломного
підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка
15 педагогічних працівників.
Належна увага була приділена роботі з молодими спеціалістами
та малодосвідченими вчителями. Їх працювало у 2019-2020 н.р. 7 осіб:
Закревська К.В., Звощик В.А, Горбатій А.І, Сахневч В.В., Сорочинська
Т.В., Кузнєцова Ю.М., Роженко І.Д.. Вони були залучені до роботи
предметних методичних комісій. Досвідчені вчителі-предметники
надавали методичну допомогу малодосвідченим колегам, відвідуючи їхні
уроки, позакласні заходи, проводячи консультації щодо планування
роботи, підготовки уроків.

Результативність роботи вчителів-предметників
за підсумками 2019-2020 н.р.

1

Прізвище
учителя
Гондюл І.Л.

2

Діденко В.Є.

3

Іванкова С.М.

4

Долотова І.Є.

5

Алієва О.В.

6

Гаркуша М.А.

7

Гетьман О.В.

8

Горбатій А.І.

9

Гревнєва С.В.

10
11
12

Дмитренко І.К.
Дюдіна О.В.
Звощик В.А.

13

Ісаєнко С.Б.

14

Коваленко О.П.

15
16
17

Косицька В.О.
Красова О.В.
Крушельницький

№ з/п

Навчальний
предмет
математика
рос.мова, зарубіжна
л-ра, осн.здоров'я
укр.мова,
укр.література,
математика
укр.мова,
укр.література
англійська мова
труд.навч,
образ.мист
біологія,
природознавство,
осн.здоров'я
початкові класи
хімія,
природознавство,
осн.здоров'я
англійська мова
початкові класи
початкові класи
рос.мова, зарубіжна
л-ра, осн.здоров'я
укр.мова,
укр.література
фіз.культура
фіз.культура
фіз.культура

Якість
знань
91%

Успішність
100%

100%

100%

62%

100%

89%

100%

70%

100%

92%

100%

64%

100%

63%

100%

63%

100%

75%
90%
54%

100%
100%
100%

69%

99%

63%

100%

100%
91%
91%

100%
98%
100%
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18
19
20

О.О.
Кузнєцова Ю.М.
Кучай М.В.
Лакоцька Ю.М.

21

Линчик Є.С.

22
23

Лісаченко С.С.
Ляшенко А.Д.

24

Ляшко Н.М.

25

Мисель Т.П.

26

Мисовська О.Ю.

27

Одинець Т.І.

28

Осьмак О.С.

29
30
31
32

Роженко І.Д.
Савсюк В.І.
Сахневич В.В.
Сорочинська Т.В.

33

Сулима В.О.

34

Сулім В.П.

35
36

Тимошенко В.В.
Ткаченко В.М.

37

Товстик О.Л.

38
Хоменко В.С.
39
Широкова О.М.
Середнє значення

англійська мова
англійська мова
англійська мова
фіз.культура,
інформатика,
трудове навчання
початкові класи
початкові класи
укр.мова,
укр.література
математика, фізика
укр.мова,
укр.література
інформатика
Історія, Мій Київ,
образ.мистецтво
математика, фізика
англійська мова
початкові класи
початкові класи
укр.мова,
укр.література
історія, захист
Вітчизни
початкові класи
початкові класи
математика,
інформатика
географія
муз.мистецтво

78%
75%
61%

100%
100%
100%

100%

100%

74%
83%

100%
100%

57%

100%

59%

100%

81%

100%

80%

100%

67%

100%

69%
83%
78%
75%

100%
100%
100%
97%

72%

97%

98%

100%

56%
77%

100%
100%

42%

100%

67%
87%
73%

100%
100%
99,7%
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Професійний розвиток педагогічних працівників у 2019-2020 н.р.
здійснювався наступним чином:
Кількісна
№/п
Вид діяльності
характеристика
1 Курсова перепідготовка
15 вчителів
2 Атестація
14 вчителів
Участь у фаховому конкурсі «Вчитель
1 вчитель
3
року – 2020» (номінація «Географія»)
(Біляченко Р.В.)
4 Участь у шкільних педагогічних радах
59 вчителів
Участь
у
виїзній
педраді
до
7 Вишгородської альтернативної школи
38 вчителів
«Active School» (28.10.2019р.)
Колективний
перегляд
вистави
«Підступність і кохання» у Національному
8
40 вчителів
академічному театрі російської драми ім.
Лесі Українки (26.12.2019 р.).
Проведення відкритих уроків та відкритих
112 уроків
13
позакласних заходів вчителями
і позакласних заходів
Відвідано позашкільних заходів щодо
14 особистісного і професійного розвитку
291 заходів
вчителями школи
Участь у загальношкільному фестивалі
15 БРЕН-фестивалі
«Вчительські
кавові
7 вчителів
історії» на кращу історію успіху учня
Участь у загальношкільному конкурсі16 фестивалі практик щасливих вчителів «Як
5 вчителів
я дарую натхнення учням на уроці?»
Участь у заходах закритої групи у
Фейсбук «Внутрішній інститут педагога
17
41 вчитель
«158 сходинок» для розміщення корисної
професійної інформації
Участь у стратегічній сесії "Чому МИ?",
яку проводила директор школи Гондюл
36 вчителів
І.Л.
Участь у стратегічній сесії "Що робити?",
яку проводила директор школи Гондюл
37 вчителів
І.Л.
Участь у стратегічній сесії "Як створювати
ЦІННІСТЬ у школі?", яку проводила
36 вчителів
директор школи Гондюл І.Л.
Виступи
танцювального
колективу
18 вчителів на святі Дня Вчителя, Нового
6 вчителів
року, 8 Березня.
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Вчителі школи у 2019-2020 н.р. відвідали позашкільні заходи
(тренінги, майстер-класи, курси тощо) щодо особистісного та
професійного розвитку, а саме:
№
ПІБ вчителя
Посада
Назва заходу
Міська серпнева конференція
1
(21.08.2019)
РЕЗИДЕНЦІЯ
КРЕАТИВУ
2
ДніпроОсвіти (01.09.2019)
Вебінар про внутрішню систему
3
забезпечення якості освіти в
школі (18.09.2019)
Виїзний семінар директорів шкіл
Дніпровського району на базі
4
ДПУ «Міжнародний дитячий
центр «Артек» (24.09.2019)
ФОРУМ
LIBERAL
ARTS:
5
ЛІДЕРСТВО
В
ОСВІТІ
(05.10.2019)
Церемонія нагородження премії
6
Global Teacher Prize Ukraine 2019
(05.10.2019)
7
Семінар «Теорія U» (12.10.2019)
Інтернет-конференція
«Самоосвіта
і
підвищення
директор
8
кваліфікації вчителя: інструменти
школи,
Гондюл І.Л.
та підходи» (19.10.2019)
вчитель
математики
Міжнародний освітній форум в
9
Миколаєві (31.10.2019)
Онлайн-семінар Олени Тараріної
10
«7 Жінок, які живуть в мені»
(07.11.2019)
VII Форум «Бізнес і університети:
11
Future of work» (09.11.2019)
Фестиваль Арт-практик у м. Києві
12
(16.11.2019)
Мотиваційна лекція Юлії Гейко
«Корпоративна
культура
13
модерного навчального закладу»
(27.11.2019)
Зустріч «Турбота про тих, хто
піклується: ресурсозбереження та
14
ресурсонакопичення
для
директора школи» психолога
Світлани Ройз (29.11.2019)
15
Бізнес-форум HACCP (05.12.2019)
16
Онлайн-курс Олени Тараріної
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17
18

19

20

21

22
23
24

25

26
27

28

29

30
31

«Дитяче виховання» (03.12.2020)
Новорічний
благодійний
бал
Олени Тараріної (17.12.2019)
Вебінар
Наталії
Дорошенко
«Ефективне планування – велика
наука» (29.12.2019)
Онлайн-майстер-клас Єлизавети
Бабанової «Як зробити 2020 рік
найкращим роком свого життя?»
(30.12.2019)
Кінотренінг
по
фільму
«Захисник» (17.01.2020)
Всеукраїнська
інтернетконференція «Мотивація в освіті:
інструменти,
прийоми
та
принципи» (18.01.2020)
Тренінг Євгенії Давидюк «98%
усвідомленості» (19.01.2020)
МЕГАТРЕНІНГ-2020
Іцхака
Пінтосевича (27.01.-28.01.2020)
Перша всеукраїнська педагогічна
різдвяна конференція у Львові
(07.02.-09.02.2020)
Семінар з форсайт-технологій,
стратегічного
проектування
майбутнього (21.02.2020)
Вебінар Філіпа Гузенюка «Точка
збірки:
призначення,
фокус,
енергія, результати» (26.02.2020)
Виступи у складі танцювального
колективу Вчителів
Мотиваційна
онлайн-лекція
«Dream team 2020. Лідерам
освітніх команд» від Освітньої
лабораторії
Юлії
Гейко
(27.02.2020)
Майстер-клас «Стратегія розвитку
ЗЗСО. Поняття Візії, Клієнта.».
Дениса Блощинського в рамках
«Освітнього
марафону»
(03.03.2020)
Онлайн-майстер-клас «З’єднання
зі своїм призначенням» Олени
Тараріної (07.03.2020)
Онлайн-майстер-клас
«Кілери
жіночності» Олени Тараріної
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(15.03.2020)
Happy Week від Алли Клименко
(16.03.-20.03.2020)
Дистанційний
курс
Віктора
Громового «Забезпечення якості
освіти» (26.03.2020)
Онлайн-курс «Надихаюче тіло»
Олени Тараріної (квітень 2020)
Онлайн-курс Олени Тараріної
«Медитація і молитва: як зустріти
велике?» (квітень 2020)
Курс "Онлайн-старт: з чим і як
Учителю вийти в онлайн під час
кризису?" (травень 2020)
Онлайн-курс Тетяни Курганської
«Я – автор корисних постів»
(травень 2020)
Вебінар
"Результати
замість
стресу" Наталії Александрової
(17.05.2020)
Онлайн-курс Тетяни Курганської
«Стань автором книги за 7 днів»
(18.05.-24.05.2020)
Форум
тренерів
2020
"Мистецтво
створення
і
просування тренерського бізнеса"
Олени Тараріної (29.05.2020)
Майстер-клас Філіпа Гузенюка
«Ресурс: коли Ангели співають»
(31.05.2020)
Курс
«Теорія
і
практика
створення
метафоричноасоціативних
карт»
Олени
Тараріної (червень 2020)
Онлайн-курс Тетяни Курганської
«Стань автором книги за 7 днів»
(29.05.-05.06.2020)
Літня школа освітніх експертів,
які
будуть
здійснювати
інституційний аудит закладів
освіти» (30.06.-02.07.2020 р.)

32
33
34
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Діденко В.Є.

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

Семінар–тренінг
авторського
проекту Арі Покка «Вищий клас.
Шкільне управління по-фінськи»
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46
47
48
49
50
51

Іванкова С.М.

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

Долотова І.Є.

заступник
директора з
навчальновиховної
роботи

52

53

54
55
56

57

58

59

60

Застосування
прийомів
мнемотехніки
на
уроках
предметів гуманітарного циклу
Екологічна безпека та її вплив на
якість життя
Семінар–тренінг
авторського
проекту Арі Покка «Вищий клас.
Шкільне управління по-фінськи»
Курси анг.мови Aloha school
Семінар- тренінг з інклюзивного
навчання
Інтернет-конференція «Мотивація
в освіті: інструменти, прийоми,
принципи»
Вебінар освітнього проекту «На
Урок» на тему: «Створення та
адміністрування сайту закладу
освіти»
Вебінар «Як вчителю зарядити
свою
внутрішню
батарейку»
Ірини Гондюл
Вебінар «Як вчителю створювати
Шедеври, не чекаючи Музи?»
Ірини Гондюл
Online-«кухня»
вчителя.
Перевірені рецепти успішності
Дистанційний
курс
Віктора
Громова «Забезпечення якості
освіти – 2020»
Семінар–тренінг
авторського
проекту Арі Покка «Вищий клас.
Шкільне управління по-фінськи»
Дискусія з протидії кібербулінга в
рамках Міжнародного фестивалю
документального кіно про права
людини
EdEra та Освіторія «Лайфхаки з
української мови. Підготовка до
ЗНО»
Опрацювання
літератури
із
психології:
Віктор
Франкл
«Людина у пошуках власного
сенсу», Мік Вікінг «Маленька
книга ЛЮКЕ», «Маленька книга
ХЮГЕ», Робін Шарма «Монах,
який продав свій ферарі», Хел

36

61

62

63

64

65

66

Мисовська О.Ю.

вчитель
української
мови та
літератури

Дюдіна О.В.

вчитель
початкових
класів

67
68
69

Семінари від Pearson та Dinternal
Education

70
71

72

73
74

Елрод «Магія ранку»
Дистанційний
курс
Віктора
Громового «Забезпечення якості
освіти-2020»
КПНЗ «Київська Мала академія
наук учнівської молоді» учасник
круглого столу «Hoomsckooling:
проблема домашнього навчання
та способи їх вирішення»
КПНЗ «Київська Мала академія
наук учнівської молоді» учасник
круглого
столу
«Сімейний
бюджет»
Антикризовий
національний
онлайн-EdCamp 2020: школа зараз
і «у світі після»
Вебінар «Як вчителю створювати
Шедеври, не чекаючи Музи?»
Ірини Гондюл
Майстер-класи
із
новітніх
методик навчання літератури
освітнього форуму «Академія
ігрових технологій: навчання
літератури» (30 год)
Семінар «НУШ за типовою
освітньою програмою підготовки
вчителів 1 класів НУШ»
Онлайн-курс
для
вчителів
початкової школи
Вебінар «Проектна діяльність
школярів»

Кузнєцова Ю.М.

вчитель
англійської
мови

Вебінар «Roadmap - How to
develop future skills»
Вебінар «Працюємо на результат
та мотивуємо
учнів з універсальним курсом
для учнів 5-8 класів - Next Move»
Вебінар «Planning a first year
lesson»
Вебінар «Developing Tthinking
Skills htrough Reading in Primary
Classroom»
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75

76

77

78
79
80
81

82
83
84

Алієва О.В.

85
86

87

88
89
90
91
92

Осьмак О.С.

Вебінар «Lerning Beyond the
Coursebook in Primary Classroom»
Вебінар «Інтерактивні онлайн
компоненти
до
підручників
Pearson – вивчення англійської
за будь-яких умов»
Семінар "Створення автентичного
середовища на уроках для
досягнення найвищих результатів
у викладання англійської мови"
Вебінар «The Perks of Using the
Pearson English Portal»
Вебінар «The Backstage
of
Teaching an exam class»
Вебінар «Are you
a lexical
teacher?»
Вебінар «What is a Competency
based language Teaching all
about?»
Вебінар «Top Quality Teaching:
Create a Truly Authentic Learning
Environment»
Вебінар «Digital by Default Pearson
resources with online components»
вчитель
Вебінар «More than just Language:
англійської
cultural components»
мови
Вебінар «Enjoyable activities for
highly result oriented
adult
learners»
Вебінар «Use Contemporary Video
to engage your students»
Вебінар «Explore a great variety of
Authentic
BBC context and
Teaching models to boost your
students creativity»
Вебінар «Online
and Offline
learning - how to get the best of both
worlds»
Вебінар «What is the Lexical
Approach and does it work?»
Вебінар «Give your students
intense exam preparation time»
Вебінар «Perfect resources
for
more than language teaching»
Вебінар «Дистанційне навчання за
вчитель історії
допомогою
ClassDojo
для
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93
94
95
96

97

98
Кучай М.В.

вчитель
англійської
мови

Якусевич Л.М.

вчитель
математики

Сорочинська
Т.В.

вчитель
початкових
класів

99

100
101
102
103
104
105

106

107

учителів, учнів та їх батьків»
Вебінар «Зміст і технології
викладання інтегрованого курсу
«Мистецтво» у школі»
Вебінар «Як Вчителю зарядити
свою внутрішню батарейку?»
Вебінар (Інна Нестоїтер) на тему:
"5 keys to teaching teenagers
effectively"
Онлайн-курс «Тeaching English
Online від Cambridge English»
Вебінар «Використання сервісу
Zoom
для
проведення
дистанційних
занять»
Ганни
Дудіч
Вебінар «Технології дистаційного
навчання в початковій школі:
рекомендації для профі й не
тільки» Інни Іванової
Вебінар «ZNO Reading: Task 5
Техніки
аналізу.
Лайфхаки.
Вебінар ЗНО англійська мова»
Мясоєдової Світлани Вадимівни
Вебінар «Feedback that Empowers»
Kateryna Protsenko
Вебінар «Games that teach»
Margorzata Mroz
Вебінар «Get AUTHENTIC with
GoGetter!» Олени Міходуй
Вебінар
«Get
MORE
INTERACTION with GoGetter!»
Наталії Михненко
Курс на PROMETHEUS «Основи
Web Ul розробки»
Онлайн-курс
для
вчителів
початкової школи НУШ (EDERA)
60 годин
Підвищення кваліфікації за темою
"Нова українська школа" за
типовою освітньою програмою
підготовки вчителів 1-х к класів
Нової української школи. 60
годин
Програма професійного розвитку
за темою "Дослідницько-проектна
діяльність у STEM-середовищі" 4
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108

109

110

111

112
113

114
Горбатій А.І.

вчитель
початкових
класів

Ісаєнко С.Б.

вчитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури

115

116

117

118
119
120

121
122

години
Навчальний модуль "Педагох XXI
століття: виклик часу, пошук
ресурсу" 10 год
Навчальний модуль Від конфлікту
до діалогу: "мова Жирафу" у
спілкуванні
(Ефективні
комунікації
в
кризовій
та
стресовій ситуаціях) 10 годин
«Онлайн курс для вчителів
початкової школи» Edera.
Курси підвищення кваліфікації
«Нова українська школа» за
Типовою освітньою програмою
підготовки вчителів 1х класів
Нової української школи
Вебінар
«Психологічне
насильство в професійній сфері»
Вебінар «Технологія критичного
мислення в початковій школі»
Вебінар
«Як
організувати
дистанційне
навчання
за
допомогою найпростіших онлайнресурсів»
Вебінар
«Технології
дистанційного
навчання
в
початковій школі»
Вебінар
«Особливості
дистанційного навчання дітей з
особливими потребами»
Вебінар
«Розвиток
творчого
мислення учнів в початкових
класах НУШ»
Онлайн-тести
для
вчителів
початкової школи «Психологія та
педагогіка»
Вебінар «Коучингові вправи у
початковій школі»
Вебінар «Створення онлайнового
освітнього середовища під час
карантинних заходів»
Вебінар
«Як
налагодити
ефективне онлайн-навчання та
покращити комунікацію з учнями
в умовах карантину»
Вебінар «Інтернет-ресурси для
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123
124
125

126

127
128
Сулима В.О.

Вчитель
української
мови та
літератури

Половко С.М.

вчитель
початкових
класів

Лісаченко С.С.

вчитель
початкових
класів

129

130
131

132

133

134

135
136

дистанційної роботи з класом»
Вебінар
«Друге дихання у
дистанційному
навчанні:
узагальнення та нові ідеї»
Вебінар
«Впровадження
електронного журналу»
Вебінар «Навчання під час
карантину:
як
організувати
дистанційну роботу»
Вебінар
«Онлайн-тести
як
інструмент перевірки знань в
умовах
дистанційного
та
стаціонарного навчання».
Як
зробити свої тести надсучасними
Вебінар «Дружба школи та
Батьків: місія здійсненна?» Ірини
Гондюл
Академія ігрових технологій.
Українська література (30 год)
Інтернет-конференція
від
освітнього проекту «На урок» на
тему: «Українська мова та
література:
ідеї
та
досвід
викладання» (8 год)
Антикризовий
національний
онлайн-EdCamp
Опрацювання
фахової
та
натхненної літерату
Вебінар
«Діагностика
психологічної готовності учнів 4х класів до переходу в середню
школу»
Вебінар
«Підвищення
рівня
цифрової
грамотності
педагогічних
працівників.
Можливості
платформи
"Всеосвіта" для дистанційного
навчання»
Вебінар
«Ігрові
педагогічні
прийоми: як пробудити в учнів
інтерес до навчання»
Вебінар «Розвиток уяви як
складової творчого мислення
молодших школярів»
Вебінар «Розвиток імпресивного
мовлення
у
дітей
з
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137

138

139

140
141
142
143
144
145
146

147

148

149

150
151
152

інтелектуальними порушеннями»
Вебінар «Модель учнівського
самоврядування
для
дітей
молодшого шкільного віку»
Вебінар
«Організація
дистанційного
навчання
у
початковій школі. Види робіт та
онлайн-сервіси»
Вебінар «Використання онлайнтестів
для
організації
дистанційного навчання в умовах
карантину»
Вебінар
«Синдром
гіперактивності і дефіциту уваги в
учнів»
Вебінар «Математика у стилі
Startup»
Вебінар «Валізка творчих вправ
на уроках літературного читання
початкової школи»
Вебінар «Фінансова грамотність в
НУШ: проблеми та рішення»
Вебінар «Як вчителю зарядити
свою внутрішню батарейку»
Вебінар «Сучасний урок: у
пошуках натхнення»
Вебінар «Мотивація до навчання
під час карантину»
Вебінар «Скринька таємниць
творчого вчителя
початкової
школи на уроках математики та
природознавства»
Вебінар
«Сторітелінг
для
навчання: комфортний, корисний
і різний»
Вебінар
«Організація
дистанційного
навчання
у
кризових умовах: за результатами
1-го тижня»
Вебінар «Використання онлайнтестів у роботі з батьками»
Вебінар
«Використання
арттерапії у школі: теорія і практика»
Вебінар «Ігри та вправи для
організації колективної роботи у
початковій школі»
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153
154

155

156

157

Донєва Л.М.

вчитель
початкових
класів

Тимошенко В.В.

Соціальний
педагог

158

159

160

161
162

163

164
165
166

167

Онлайн-курс «Українська мова.
Від фонетики до морфології»
Вебінар
«Онлайн-тести
«На
Урок» для дистанційної роботи»,
спікер Цукор Любов (2 год)
Дистанційний
курс
Віктора
Громового «Забезпечення якості
шкільної освіти». (15 год)
Вебінар «Правила дистанційної
комунікації
між
учасниками
освітнього процесу»,
спікер
Батура Юлія (2год)
Вебінар «Форми та методи
подання матеріалу в умовах
дистанційного навчання»,
спікер Шпильова Вікторія (2
год)
Вебінар
«Як
створити
конференцію і запросити дітей на
урок в ZOOM: інструкція для
вчителів»
Вебінар
«Як
налаштувати
відеоконференцію в ZOOM»
Антикризова національна онлайнEdCamp «Тримай п'ять, освіто!».
Школа зараз і у «світі після»
(18год)
Освітній тренінг «Як стати
Педагогом №1» Ірини Гондюл в
рамках роботи EdAcademy
Вебінар «Підвищення кваліфікації
педагогів»
Партнерський курс «Онлайнсервіси
для
вчителів
на
Національній онлайн-платформі з
цифрової грамотності
Круглий
стіл
«Homeschool:
проблеми домашнього навчання
та способи їх вирішення»
Вебінар «Сімейний бюджет»
Вебінар
«Впровадження
електронного журналу обліку
навчання»
Вебінар «Як Вчителю зарядити
свою
внутрішню
батарейку»
Ірини Гондюл
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168
169
170

Лакоцька Ю.М.

171

172
Черненко Т.Я.
173

174
175
176
177
178
179
Одинець Т.І.
180

181

182
183

Річний
онлайн-марафон
«Прискорювачі щастя» Ірини
Гондюл
Міжнародний
іспит TKT
(1
модуль)
Вебінар «Викладання іноземної
вчитель
мови в умовах дистанційного та
іноземної мови онлайн-навчання»
Вебінар «Використання сервісу
Zoom
для
проведення
дистанційних занять»
Вебінар
«Інтегрований
урок:
обговорюємо
структуру»
(2
години) для вчителів початкової
школи у межах Всеукраїнського
Інтернет-марафону
«Новий
вчитель
навчальний рік 2019-2020»
початкових
Антикризовий
національний
класів
онлайн-ЕdCamp 2020: школа зараз
і у «світі після»
Вебінар
«Онлайн-тести
«На
Урок» для дистанційної роботи"
(2 години)
Онлайн-курс «Бери і роби» (10
тем)
Курс EDERA_BBF: WEB Основи
веб-розробки
(HTML,
CSS,
JavaScript)
Вебінар „Scotti Go Edu - відкрий
світ програмування для дітей!”
Вебінар «Використання Minecraft:
EE в STEM-освіті»
Курси «ВЕБ-розробка: HTML,
CSS, Javascript» від Kyiv Smart
вчитель
City School
інформатики
Вебінар «Використання сервісу
Zoom
для
проведення
дистанційних занять»
Вебінар «ClassDojo та інші
інструменти
для
зворотного
зв'язку»
Перегляд оглядового освітнього
серіалу
«Карантин:
онлайнсервіси для вчителів»
Онлайн-курс
«Контентмейкер»
від Kyiv Smart City спільно з
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184

185

186

187

188

189

190
Хоменко В.С.
191

192

193

194

195

196
197

вчитель
географії

Цитрус Академією
Вебінар «Асоціативний підхід:
розвиваємо
мислення
та
творчість»
Вебінар
«Організація
дистанційного навчання закладом
освіти» Воротникової І.П.
Онлайн-вебінар
«ED
LAB:
Платформа Інноваційної Освіти»
– «Робота на платформі Padlet»
Вебінар
«Всеосвіта»
«Впровадження практик сталого
розвитку в школі»
Вебінар
«Всеосвіта»
«Використання Google Classroom
для
організації
високотехнологічного навчання»
Вебінар «Всеосвіта» «Фінансова
грамотність для дошкільнят та
дітей молодшого шкільного віку»
Вебінар «Всеосвіта» «STEMлабораторія з використанням
сучасного ігрового освітнього
інструментарію»
Вебінар «Всеосвіта» «Система
«Дизайн людини» у педагогічній
практиці
вчителя
Нової
української школи»
Вебінар «Всеосвіта» «Скрайбінг
на уроках гуманітарного циклу в
середній та старшій школі»
Вебінар
«Всеосвіта»
«Формувальне оцінювання як
засіб підвищення ефективності
освітнього процесу»
Вебінар «Всеосвіта» «З чого
розпочати дистанційне навчання.
Найпростіші онлайн-сервіси та
покрокова інструкція»
Вебінар «Всеосвіта» «Форми та
методи подання матеріалу в
умовах дистанційного навчання »
Вебінар «Всеосвіта» «Життя у
стилі еко. Хто/чи навчають цьому
у сучасній школі?»
Вебінар «Всеосвіта» «Ресурси
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198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

міжнародних
екологічних
проєктів для роботи в сучасній
школі»
Вебінар «Всеосвіта» «Онлайнінструменти
для
створення
навчальних відео та скринкастів»
Вебінар «Всеосвіта» «Секрет
ораторства для педагогів. Кейси
та поради»
Вебінар
«Всеосвіта»
«Дистанційне
навчання:
інструменти
для
отримання
миттєвого зворотного зв'язку»
Вебінар «Всеосвіта» «Як обрати
стиль спілкування з дитиною в
умовах сьогодення. Прийоми
ефективної взаємодії»
Вебінар «Всеосвіта» «Екологічні
дати року. Що? Де? Коли? Як? »
Вебінар
«Всеосвіта»
«Рефлексивне
оцінювання
в
освітньому процесі як ресурс
особистісного розвитку»
Вебінар «Всеосвіта» «Цифрова
грамотність: YouTube, Gmail,
Google Диск. Інтеграція сучасних
застосунків у Блог та Тести на
«Всеосвіті»»
Вебінар «На урок» «Розвиваємо
емоційний інтелект: можливості
онлайн-тестів та флеш-карток»
Вебінар «На урок» «Мініпроєкти
як
альтернатива
звичайним
домашнім завданням»
Вебінар «На урок» «Розвиток
креативного мислення учнів під
час виконання практичних робіт із
географії»
Вебінар «На урок» «Формуємо
екосвідомість: що таке zero waste
та як мінімізувати утворення
відходів»
Вебінар «На урок» «Створення
онлайнового
освітнього
середовища під час карантинних
заходів»
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210

211

212

213

214
215

216

217

218

219

220

221

222

223

Вебінар «На урок» «Інтернетресурси у навчальному процесі»
Вебінар
«На
урок»
«Як
організувати
дистанційне
навчання
за
допомогою
найпростіших онлайн-ресурсів»
Вебінар «На урок» «Викладання
географії в умовах дистанційного
навчання»
Вебінар «На урок» «ClassDojo» та
інші інструменти для зворотного
зв'язку»
Вебінар «На урок» «Викладання
географії в умовах дистанційного
навчання»
Вебінар «На урок» «Мотивація до
навчання під час карантину»
Вебінар «На урок» «Друге
дихання»
в
дистанційному
навчанні: узагальнення та нові
ідеї»
Вебінар «На урок» «Природничі
дисципліни:
навчаємо
дистанційно»
Вебінар «На урок» «Ресурси
міжнародних
екологічних
проєктів для роботи в сучасній
школі»
Вебінар «На урок» «Скринкасти,
або форми і методи подачі
навчального матеріалу під час
дистанційного навчання»
Вебінар «На урок» «Проведення
виховної
роботи
класним
керівником в умовах карантину»
Вебінар
«На
урок»
«Як
організувати
дистанційне
узагальнення знань та підбити
підсумки навчального року»
Вебінар «На урок» «Як Вчителю
зарядити
свою
внутрішню
батарейку»
Всеукраїнська
інтернетконференція
«На
урок»
«Підготовка
до
нового
навчального року: поради, ідеї та
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224

225

226

227

228

229

230
Хоменко В.С.

вчитель
географії

Войтенко А.В.

педагогорганізатор

Гревнєва С.В.

вчитель хімії
та біології

231

232

233
234

235

236
237

досвід»
«Формування
ключових
компетентностей і навичок учнів»
Всеукраїнська
інтернетконференція
«На
урок»
«Самоосвіта
і
підвищення
кваліфікації вчителя: інструменти
та підходи»
Всеукраїнська
інтернетконференція «На урок» «Проектні
методи навчання»
Всеукраїнська
інтернетконференція
«На
урок»
«Мотивація в освіті: інструменти,
прийоми та принципи»
Всеукраїнська
інтернетконференція «На урок» «Безпека в
інтернеті»
Всеукраїнська
інтернетконференція «На урок» «Інтернетресурси у навчальному процесі»
Всеукраїнська
інтернетконференція
«На
урок»
«Мислення логічне, креативне,
критичне»
Всеукраїнська
інтернетконференція
«На
урок»
«Природничі
дисципліни:
навчаємо дистанційно»
Всеукраїнська
інтернетконференція
«На
урок»
«Ефективна взаємодія в освіті:
інструменти та прийоми»
Робота
в
комп'ютерному
відеоредакторі "Windows 10
Вебінар «Форми та методи
подання матеріалів в умовах
дистанційного навчання»
Вебінар
«Екологічність
у
дбайливому
ставлення
до
здоров’я»
Дистанційний курс з питань
забезпечення якості шкільної
освіти В. Громового
Антикризовій
онлайн-EdCamp
Ukraine 2020
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238

239

240

241

242

Ткаченко В.М.

вчитель
початкових
класів

Коваленко О.П.

вчитель
української
мови та
літератури

243

244

245

246

247

248
249
250

251

Вебінар
КМАН
2020
«Впровадження
електронного
журналу обліку навчання»
Конференція
«Природничі
дисципліни:
навчаємо
дистанційно»
Вебінар «Скринкасти або форми і
методи
подачі
навчального
матеріалу під час дистанційного
навчання»
Вебінар «Розвиток уяви як
складової творчого мислення
молодших школярів»
Вебінар «Друге дихання» в
дистанційному
навчанні:
узагальнення та нові ідеї»
Вебінар «Як Вчителю зарядити
свою
внутрішню
батарейку»
Ірини Гондюл
Майстер-класи
із
новітніх
методик навчання літератури
освітнього форуму «Академія
ігрових технологій: навчання
літератури» (30 год)
Вебінар «Розширення кордонів
мислення
та
меж
запам'ятовування
на
уроках
літератури»
Вебінар «Особливості подачі
нової теми з української мови в
умовах дистанційного навчання»
Вебінар «Інтерактивні вправи на
уроках української мови та
літератури»
Вебінар «Формування навичок
аргументації
на
уроках
української мови»
Вебінар «5 творчих завдань для
дистанційної роботи»
Вебінар
«Впровадження
електроного
журналу
обліку
навчання»
Вебінар «Дружба школи та
Батьків: місія здійсненна?» Ірини
Гондюл
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252
253
254
255
256

Хаустова О.В.
Крушельницький
О.О.

вчитель
російської
мови та
зарубіжної
літератури
вчитель
фізкультури

257

258

Гетьман О.В.

вчитель
біології

Дмитренко І.К.

вчитель
англійської
мови

259
260
261
262

263

264

265

266
267

268

269

Освоєння цифрових дистанційних
форм навчання
Заняття спортом
Вивчення психології Людини
Літературна творчість
Літературна творчість
Всеукраїнська
інтернет
–
конференція
«Природничі
дисципліни:
навчаємо
дистанційно»
Вебінар
«Біоадекватне
та
ефективне дистанційне навчання
на уроках біології в умовах
карантину»
Вебінар
В.Кодоли
«Як
організувати
дистанційне
навчання
за
допомогою
найпростіших онлайн ресурсів»
Навчання на «Едера»
НУШ для вчителів англійської
мови
Вебінар
«Англійська
для
школярів: прийоми та корисні
поради»
Вебінар «Використання сервісу
Zoom
для
проведення
дистанційних занять»
Всеукраїнська
Інтернетконференція: «Мислення логічне,
креативне, критичне»
Вебінар
«Як
налагодити
ефективне онлайн-навчання та
покращити комунікацію з учнями
в умовах карантину»
Конференція «Інтернет-ресурси у
навчальному процесі»
Вебінар
«Формування
підприємницької компетентності
учнів на уроках англійської мови»
Вебінар «Асоціативний підхід:
розвиваємо
мислення
та
творчість»
Вебінар
«Як
організувати
дистанційне узагальнення знань
та підбити підсумки навчального

50

270

271

272

273
Широкова О.М.

вчитель
музики

Біляченко Р.В.

вчитель
початкових
класів

274

275

276

277

278

279
280
281
282
283
284

року»
Вебінар «Онлайн-тести: варіанти
завдань для ефективної взаємодії»
Професійно
орієнтовний
інтегрований курс для вчителів
музичного мистецтва, мистецтва,
інтегрований курс "Мистецтво",
керівників гуртків художньоестетичного напрямку
Вебінар «Реалізація нового змісту
інтегрованого курсу "Мистецтво"
в 3 класі на засадах Нової
української школи»
Вебінар «Цифрові технології у
викладанні мистецтва»
Вебінар «Викладання мобільних
технологій
у
викладанні
інтегрованого курсу "Мистецтво"
на засадах НУШ»
Вебінар «Методика викладання
курсу "Мистецтво" 1, 2 класах на
засадах НУШ»
Вебінар
«Формувальне
оцінювання
як
інструмент
розвитку
учнів
на
уроках
мистецтва»
Вебінар «Онлайн-тестування як
форма контролю та підвищення
якості знань»
Всеукраїнська віртуальна школа
"Ранок" «Маніпуляції в житті
дитини»
Вебінар «Оцінювання навчальних
досягнень
учнів
в
умовах
дистанційного навчання»
Вебінар «Особливості дистанції
освіти, що, як, навіщо»
Вебінар
«Перетворюємо
навчальний матеріал в ігрову
форму»
Вебінар «Критичне мислення для
освітян»
Вебінар «Емоційний інтелект»
Вебінар
«Рецепт
щастя!
Щасливий
педагогщасливі
діти!»
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Вебінар «Форми та методи
подання матеріалу в умовах
дистанційного навчання»
Вебінар «Модель учнівського
самоврядування
для
дітей
молодшого шкільного віку»
Вебінар «Розвиток уяви як
складової творчого мислення
молодших школярів»
Вебінар
«Як
підвищити
самооцінку дитини: ефективні
ігрові прийоми»
Вебінар «Читання на канікулах.
Як заохотити дітей»
Вебінар «Формування емоційної
стійкості педагога в процесі
підготовки до нового навчального
року»
Вебінар «Ігри та вправи на
розвиток
сприймання
в
початкових класах НУШ»

285

286

287

288
289

290

291

Професійний та особистісний
розвиток вчителів
2019-2020
2017-2018
2015-2016

0

100

200

300

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Заходи
21
72
43
159
291
Вчителі
12
18
12
29
33
Заходи

Вчителі

Для педагогів створено закриту групу у Фейсбук «Внутрішній
інститут педагога «158 сходинок» для розміщення корисної професійної
інформації, учасниками якої є 40 вчителів.
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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:
- продовжувати 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 3 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 1 людину, яка може
надихнути вчителів на роботу в новому ключі.
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5. Створення умов для навчання, виховання і розвитку дітей.
Мережа профільних класів, доцільність їх створення та
результативність освітньої діяльності.
Всередині кожної Дитини - зерно ВЕЛИЧІ!
Слід тільки за зовнішніми проблемами
розгледіти потенціал, красу і талант.
Олімпіади надали можливість виявити учнів, які продемонстрували
високу якість знань, вміння застосовувати знання на практиці.
Підсумки ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та Київських
учнівських олімпіад з навчальних предметів підведені у наказах
управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації.
У 2019-2020 н.р. наша школа має 17 призерів районних
предметних олімпіад:
з української мови і літератури – 2,
із зарубіжної літератури – 2;
з біології – 5,
з хімії – 1;
з фізики – 2;
з англійської мови – 2,
з образотворчого мистецтва – 2,
з Web-програмування – 1.
Найбільшу кількість призерів підготували Гетьман О.В. з біології –
4.
Місце на
№
Прізвище, ім’я учня Клас
Предмет
районній
Учитель
з/п
олімпіаді
Степанюк
укр. мова,
1.
11-А
ІІІ
Сулима В.О.
Олександр
літ.
укр. мова,
2. Тарасов Олексій
7-А
ІІІ
Сулима В.О.
літ.
Степанюк
3.
11-А зарубіж. літ.
ІІ
Хаустова О.В.
Олександр
4. Іванченко Ксенія
9-Б зарубіж. літ.
ІІІ
Ісаєнко С.Б.
5. Тарасов Тимофій
9-А
біологія
ІІ
Гетьман О.В.
Степанюк
6.
11-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
Олександр
7. Осипенко Михайло 11-А
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
8. Чабан Марія
11-А
біологія
ІІІ
Гревнєва С.В.
9. Літовкін Олексій
8-Б
біологія
ІІІ
Гетьман О.В.
10. Осипенко Михайло 11-А
хімія
ІІ
Гревнєва С.В.
11. Осипенко Михайло 11-А
фізика
ІІІ
Мисель Т.П.
12. Горбатко Тимур
7-В
фізика
ІІІ
Мисель Т.П.
13. Осипенко Михайло 11-А
англ. мова
ІІ
Алієва О.В.
14. Кириченко Вікторія 10-А
англ. мова
ІІІ
Алієва О.В.
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15. Грабчук Катерина
16. Малкова Еліна

образ мист.
І
Гаркуша М.А.
образ мист.
ІІІ
Гаркуша М.А.
Web17. Ратушний Демид
9-А
ІІ
Одинець Т.І.
програм.
Серед цих учнів Осипенко Михайло (11-А) посів призові місця з
біології, хімії, фізики, англійської мови (4 предмети).
Степанюк Олександр (11-А) став призером з трьох предметів:
української мови та літератури, зарубіжної літератури, біології.
Порівняльний аналіз результатів участі учнів школи у ІІ (районному)
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчить про те, що у порівнянні
з минулим навчальним роком призових місць стало на 8 менше:
2017-2018 н.р. – 23
2018-2019 н.р. – 25
2019-2020 н.р. – 17.
Але слід зауважити, що з’явилися призові місця з фізики та
англійської мови.
Ми не маємо призерів з математики, історії, правознавства,
географії, фізкультури.
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.
10-А
7-В

Результативність участі учнів у предметних
олімпіадах
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2012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Районний етап

Міський етап

Згідно з умовами проведення конкурсу протягом вересня-грудня
2019р. було проведено шкільний етап конкурсу МАН, мета якого –
залучення старшокласників до науково-дослідницької, експериментальної
діяльності, розвиток творчих здібностей учнівської молоді. Краща робота
шкільного етапу конкурсу була подана на районний конкурс.
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Місце
на
№
ПІБ учня
Клас
Тема роботи
Секція Учитель районз/п
ному
етапі
Пшенична Олена
«Молодіжні тренди
Сулім
1.
11-А
Філософія
І
Василівна
сучасності».
В.П.
Відповідно до наказу управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві адміністрації від 02.01.2020р. № 01 «Про підсумки І
(районного)
етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення
МАН України (комунального позашкільного навчального закладу
«Київська Мала академія наук учнівської молоді») у 2019-2020
навчальному році» представлена робота Пшеничної Олени Василівни
(керівник Сулім В.П.) посіла І призове місце.
Слід відзначити роботу Суліма Володимира Петровича, який
приділяє велику увагу залученню учнів до науково-дослідницької роботи у
рамках Малої академії наук.
На жаль, не були представлені роботи учнів школи з української
літератури, психології, географії, зарубіжної літератури, комп’ютерних
наук.

6 учнів 3-11 класів посіли призові місця на ІІ (районному) етапі
ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. Петра Яцика:
№
Прізвище учня
Клас
Місце
Учитель
з/п
1. Сергєєва Олена
3-Б
ІІ
Дюдіна О.В.
2. Калінчук Поліна
3-А
ІІІ
Шевчук О.С.
3. Кузіна Анна
5-А
ІІІ
Коваленко О.П.
4. Колісниченко Вероніка
9-А
ІІІ
Мисовська О.Ю.
5. Осипенко Михайло
11-А
ІІІ
Сулима В.О.
6. Степанюк Олександр
11-А
ІІІ
Сулима В.О.
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Управління
навчально-виховною
роботою
здійснювали
заступники директора з навчально-виховної роботи Діденко Валентина
Євгенівна та Іванкова Світлана Михайлівна.
За підсумками 2019-2020 н.р. 69 учні 3-8, 10 класів нагороджені
Похвальними листами за «Високі досягнення у навчанні».
Троє учнів 9 класів одержали свідоцтва про здобуття базової
середньої освіти з відзнакою. Це Сивець Сніжана (9-А), Тарасов
Тимофій (9-А), Іванченко Ксенія (9-Б).
Троє учнів 11 класів визначені претендентами на нагородження
Золотою медаллю «за високі досягнення у навчанні»: Осипенко
Михайло, Пшенична Олена, Степанюк Олександр.
69 учнів 3-11 класів закінчили навчальний рік з оцінками високого
рівня, що складає 10 % від загальної кількості учнів, 299 здобувачів освіти
продемонстрували високий та достатній рівень досягнень, що становить
43%.

Специфіка організації освітньої діяльності у березні-травні 2020р. у
зв’язку із введенням карантину посприяла тому, що значно зменшилася
кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, – їх 6
(1% від загальної кількості учнів).
Продовжується впровадження профільного навчання у школі ІІІ
ступеня. Враховуючи побажання учнів та батьків, учні 10-А класу вивчали
на профільному рівні українську та англійську мови (24 учні), учні 10-Б
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класу – географію та історію України(18 учнів). Учні 11-А класу вивчали
на профільному рівні українську та англійську мови (30 учнів).
Відповідно до наказу МОН від 30.03.2020р. № 463 «Про звільнення
від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують
здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020
навчальному році», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
09.04.2020р. № 333/34616, учні 4 та 9 класів були звільнені від державної
підсумкової атестації.
Найкращі результати продемонстрували учні 5-А класу (кл. кер.
Гревнєва С.В.) – якість знань 82%, 6-А (кл. кер. Лакоцька Ю.М.) – 61%, 6-Б
(кл. кер. Гаркуша М.А.) – 68%, 7-А (кл. кер. Сулима В.О.) – 63%, 9-А (кл.
кер. Гетьман О.В.) – 61%.

Вчителями систематично проводилися уроки на природі.
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Невирішені питання:
- недостатня результативність допрофільного навчання;
- відсутність призерів олімпіади з математики, історії, правознавства,
географії, фізкультури, трудового навчання;
- не були представлені МАНівські роботи учнів школи з української
літератури, психології, географії, зарубіжної літератури, комп’ютерних
наук;
- не збільшується відсоток якості знань;
- зменшилась кількість учнів, які навчаються на високому рівні (з 87 до 69)
та достатньому рівні (з 311 до 299);
- неефективна партнерська співпраця вчителів з учнями;
- учні замало залучаються до самостійної навчальної діяльності;
- не всі учні мали змогу навчатися дистанційно.
Основні завдання:
- класоводам 1-4 класів активно впроваджувати методики НУШ задля
формування компетентностей учнів;
- 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;
- членам педколективу 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 олімпіад;
- підвищити результативність допрофільного навчання;
- запроваджувати вчителями нові
прогресивні методи навчання з
широким
використанням
інтерактивного
спілкування,
мультимедіа,
дистанційного
навчання;
- прагнути побудувати особистісноорієнтовану
модель
освіти,
адаптовану
до
рівнів
та
індивідуальних
особливостей
розвитку учнів;
- всім вчителям та учням опанувати дистанційну платформу HUMAN;
- 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.
Наші перемоги і поразки
мають рівну ціннність для нашого майбутнього.
У 2019-2020 навчальному році виховна робота була спланована та
спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток
соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.
Велика увага приділялася оволодінню педагогами школи
новітніми виховними технологіями, в основу роботи було покладено
твердження, що кожна дитина обдарована і талановита.
Гармонійний розвиток дитини, що передбачає її
фізичне,
психічне, соціальне, духовне здоров’я,
інтелектуальну достатність,
морально-етичну досконалість, є нині пріоритетом у закладах освіти.
Позитивний шкільний клімат є базовою умовою для успішного процесу
навчання. Тому багато заходів сприяли його покращенню.

Вираз, який ми носимо на обличчі, куди важливіше одягу, що ми
вдягаємо на себе… 20 вересня 2019 р. у школі пройшов ЕМОЦІЙНИЙ
ДЕНЬ, що сповнений ПОЗИТИВОМ та ЦІКАВІСТЮ. Діти відвідали
районну бібліотеку (1-Б кл., 1-В кл., 1-Г кл.), здійснили екскурсії до
пожежної частини (1-А кл., 4-Б кл.), в «Місто професій» (2-А кл.), до
планетарію (2-В кл., 3-В кл.), в кінотеатр (2-Г кл., 4-А кл., 4-В кл., 5-В кл.,
11-А кл.), в Океанаріум (2-Б кл.), в музей Води (3-А кл., 3-Г кл.), в
«Мамаєву слободу» (3-Б кл.), на хлібзавод «Кулиничі» (4–Г кл.),
«Історичний Київ» (5-А кл., 5-Б кл., 6-А кл.), в музей Медуз (6-Б кл.), в
музей АТО (6-В кл.), в м. Переяслів–Хмельницьцкий (7-А кл.), в
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Ботанічний сад ім. Гришка (7-Б кл., 7-В кл.), в м.Чернігів (8-Б кл., 9-А кл.),
в Шоколадний будиночок (8-А кл.), в музей мікромініатюр (9-Б кл.), в
музей фотоілюзій (10-А кл.), у віділення Приватбанку (10-Б кл.). Люди,
якими рухають ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ, демонструють ЧУДЕСА!
Навіть НАЙБІЛЬШІ РЕКОРДИ
починаються з маленьких простих
«змагань»... Тож 11 вересня 2019 року
в нашій школі учні 5-11 класів
демонстрували унікальні досягнення
Шкільної Книги Рекорди Гіннеса в
категорії…
«Найбільша
кількість
підписників в мережі Instagram». Усього
взяло участь 14 школярів. Переможцями
стали - учениці 10-А класу, - Затиральна
Каріна (995 підписників) та Рассоха
Елизавета (873 особи). Скромних
сьогодні немає - ВСІ хочуть потрапити в
книгу рекордів Гіннеса!
У школі працювали гуртки, секції,
майстерні, які не припиняли свою
діяльність і під час дистанційного
навчання, і мають досягнення:
Танцювальний колектив «Браво» (керівник Еттліх Т.В.):
- Всеукраїнський фестиваль «Соняшник» (ІІІ місце);
- Міжнародний конкурс-фестиваль творчості «Profest» - (І місце,
молодша та старша групи);
- Новорічна феєрія танцю (І місце);
- Всеукраїнський
фестиваль
хореографічного,
циркового,
вокального та індустріального мистецтв «Дніпровська феєрія» –
(І місце);
- Всеукраїнський конкурс-фестиваль– ІІІ місце (діти 9 – 14 років);
- Фестиваль «Дніпровська феєрія танцю» (ІІ і І місця);
- VII Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва
«Planeta dance» (І і ІІ місця);
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- Урок – Halloween;
- Фестиваль – конкурс «Чубінський Fest»
(гран-прі, ІІ місце);
- Всеукраїнський фестиваль – конкурс
«Funny – fest» (І,ІІІ місця);
- Урок піжама- паті;
- Міжнародний конкурс «Pro – fest»;
- Онлайн- конкурс « Bravo-fest»;
- Онлайн – конкурс «Я в танці»;
- Спільна онлайн-робота «Танцювальна
руханка»
Футбол (керівник Демський М.М.):
- Всеукраїнський турнір з футболу «Галицька зима 2020» - ІІ місце;
- Відкрита першість Дарницького району – І місце.

Флорбол (керівник Косицька В.О.):
- Дружні змагання з флорболу
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Впродовж 2019-2020 н.р. були здійснені такі подорожі, екскурсії,
культпоходи:
І семестр
Екскурсія Музей П. Тичини (11 клас., вчитель укр.літ. Сулима
В.О.), екскурсія в Дитячу бібліотеку (1 класи, Половко С.М., Ляшенко
А.Д., Ткаченко В.М., Сорочинська Т.В.), Музей води (3-Г клас, кл.кер.
Сахневич В.В., 3-А клас кл.кер. Шевчук О.С., 5-Б та 5-В класи – Осьмак
О.С., Дмитренко І.К.), екскурсія в м.Чернігів (9-А клас, кл.кер. Гетьман
О.В.), екскурсія в Експериментаніум (2-В клас, кл.кер. Горбатій А.І., 2-Б
клас кл.кер. Донєва Л.М., 2-Г клас кл. кер. Звощик В.А.), екскурсія в
Пожежну частину (1-Г клас кл.кер. Сорочинська Т.В., 4-Б клас кл.кер.
Мінахіна С.В., 1-А клас кл.кер. Половко С.М.), екскурсія «Осінній Київ (6А клас кл.кер. Лакоцька Ю.М., 5-А клас кл.кер. Гревнєва С.В., 5-Б клас
кл.кер. Осьмак О.С., 5-В клас кл.кер. Дмитренко І.К.), екскурсія в «Кідз
Вілл» (2-А клас та 2-Б класи кл.кер. Черненко Т.Я., Донєва Л.М.),
екскурсія в Ботанічний сад ім. Гришка (7-Б клас кл. кер. Мисовська О.Ю.,
7-В клас кл.кер. Кучай М.В.), екскурсія в «Шоколадний будиночок» (8-А
клас, кл.кер. Хаустова ОВ.), екскурсія в Приватбанк (10-Б клас , кл.кер.
Хоменко В.С.), екскурсія в Музей фото «Ілюзії» ( 10-А клас кл.кер.
Коваленко О.П., 6-А клас кл.кер. Лакоцька Ю.М., 7-А клас кл.кер. Сулима
В.О.), екскурсія в Океанаріум ( 2-Б клас кл.кер. Донєва Л.М.), екскурсія в
Планетарій (2-Б клас кл.кер. Донєва Л.М., 1-В клас кл.ке. Ткаченко В.М.,
3-В клас кл.кер. Закревська К.В., 4-Г – Лісаченко С.С.), Музей АТО (6-В
клас кл.кер. Кузнєцова Ю.М.), екскурсія в м. Переяслав – Хмельницький
(7-А клас кл.кер. Сулима В.О., 7-Б клас – Мисовська О.Ю., 7-В клас –
Кучай М.В.), екскурсія в «Мамаєва слобода» (3-Б клас кл.кер. Дюдіна
О.В.), екскурсія в Музей мікромініатюр (9-Б клас кл.кер. Якусевич Л.М.),
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екскурсія на хлібзавод «Кулиничі» (4-Г клас кл.кер. Лісаченко С.С., 3-Б
клас кл.кер. Дюдіна О.В., 3-А клас кл.кер. Шевчук О.С., 2-А клас – кл.кер.
Черненко Т.Я.),екскурсія в Музей медуз (6-Б клас кл.кер. Гаркуша М.А.),
екскурсія в Межигір’я (4-В клас кл.кер. Біляченко Р.В.), Музей темряви
(10-А клас кл.кер. Коваленко О.П., 10-Б клас – Хоменко В.О., 6-В клас –
Кузнєцова Ю.М.), екскурсія на Виставку людських тіл ( 10-А клас кл.кер.
Коваленко О.П., 9-А клас – Гетьман О.В.), перегляд вистави у Театрі ім.
І.Франка «Кайдашева сім’я» (10-А клас кл.кер. Коваленко О.П.), екскурсія
на НСК «Олімпійський « (6-В клас – Кузнєцова Ю.М., 5-А клас – Гревнєва
С.В.),екскурсія в Музей «Телерадіокомпанія України» (4-Б клас – Мінахіна
С.В.), кіностудія «Фільм ЮА» (6-Б клас – Гаркуша М.А.), екскурсія
«Рідний Київ» (10-Б клас – Хоменко В.С.), екскурсія у м. Львів (9-А клас –
Гетьман О.В.), фестиваль «Загадкова Японія» - (10-Б клас Хоменко В.С.),
Музей темряви (8-Б клас –Ісаєнко С.Б.), екскурсія на Фабрику ялинкових
прикрас у с. Клавдієво (3-А клас – Шевчук О.С., 3-В клас –Закревська
К.В.),екскурсія в Музей палеонтології (3-В клас – Закревська К.В.),
екскурсія на завод «Кока-кола» (6-А клас – Лакоцька Ю.М.), екскурсія в
«Кідз – Вілл « (2-Б клас – Донєва Л.М.), перегляд вистави у Театрі ім.
І.Франка «До побачення», «Мартин Боруля» (10-А клас – Коваленко О.П.),
театр Пісочної анімації «Від Миколая до Нового року», «Том Сойер» в
Тетрі на Липках ( 5-А клас – Гревнєва С.В.), екскурсія в Цирк (3-Г клас –
Сахневич В.В.), екскурсія в «Дата—центр» (6-В клас – вчитель
інформатики Одинець Т.І.), Музей води –(4-А клас Скетецька Л.В.),
Екскурсія «Свята Софія» (5-Б та 5-В класи – Осьмак О.С., Дмитренко
І.К.), екскурсія на Фабрику ялинкових прикрас (2-А клас –Черненко Т.Я.),
екскурсія на Шоколадну фабрику «Рошен» (3-А клас – Шевчук О.С.)

64

ІІ семестр
1-А клас (кл.кер. Половко С.М.) –перегляд вистави у театрі
Грушевського «Кіт у чоботях».
2-А клас (кл.кер. Черненко Т.Я. ) –завод «Еталон»; екскурсія на
фабрику «Рошен».
2-В клас (кл.кер. Горбатій А.І. ) - виставка «WOW Україна».
3-А клас (кл.кер. Шевчук О.С. ) – перегляд вистави у Театрі на
Липках.
3-Г клас (кл.кер. Сахневич В.В.) - виставка «WOW Україна»;
екскурсія на фабрику «Рошен».
4-А кл. ( кл. кер.Скетецька Л.В.) - «Еспериментаніум».
4-Б клас (кл.кер. Мінахіна С.В.) – екскурсія в «Еспериментаніум»;
перегляд мультфільму в кінотеатрі.
4-В клас (кл.кер. Біляченко Р.В. ) – екскурсія в парк «Аврора».
4-Г клас (кл.кер. Лісаченко С.С.) – екскурсія в Музей аптеки;
екскурсія в бібліотеку ім. К.Симонова; виставка «WOW Україна».

5-А клас (кл.кер. Гревнєва С.В. ) – екскурсія в Планетарій; перегляд
вистав у театрі на Липках «Пригоди Тома Сойера», «Поліанна», екскурсія
в Музей Небесної сотні, екскурсія в Телецентр; виставка «WOW Україна».
5-Б клас (кл.кер. Осьмак О.С. ) – екскурсія в Музей Небесної сотні;
екскурсія «WOW Україна.
5-В клас (кл.кер. Дмитренко І.К. ) - екскурсія в Музей Небесної
сотні.
6-Б клас (кл.кер. Гаркуша М.А. ) – екскурсія на завод «Кока-Кола».
6-В клас (кл.кер. Кузнєцова Ю.М. ) – Музей темряви; виставка
«WOW Україна»
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7-А клас (кл.кер. Сулима В.О.) – Музей телебачення; виставка
«WOW Україна», екскурсія в Оранджерею.
8-А клас (кл.кер. Хаустова О.В.) – екскурсія в «Турбо-Спейс».
8-Б клас (кл.кер. Ісаєнко С.Б. ) - виставка «WOW Україна».
10-Б клас (кл.кер. Хоменко В.С. ) –Музей темряви; екскурсія в
Природничий музей; відвідування квесту «З валідатором на ТИ»; екскурсія
в Планетарій; екскурсія на телеканал «1+1».
10-А клас (кл.кер. Коваленко О.П.) - виставка «WOW Україна»;
екскурсія в Планетарій; екскурсія в Національний музей України.
Всього за рік
Клас
Кл.кер.
екскурсій
1-А
4
Половко С.М.
1-Б
2
Ляшенко А.Д.
1-В
3
Ткаченко В.М.
1-Г
3
Сорочинська Т.В.
2-А
7
Черненко Т.Я.
2-Б
5
Донєва Л.М.
2-В
4
Горбатій А.І.
2-Г
3
Звощик В.Л.
3-А
6
Шевчук О.С.
3-Б
3
Дюдіна О.В.
3-В
3
Тимошенко В.В.
3-Г
5
Сахневич В.В.
4-А
4
Скетецька Л.В.
4-Б
4
Мінахіна С.В.
4-В
4
Біляченко Р.В.
4-Г
6
Лісаченко С.С.
5-А
10
Гревнєва С.В.
5-Б
7
Осьмак О.С.
5-В
6
Дмитренко І.К.
6-А
5
Лакоцька Ю.М.
6-Б
4
Гаркуша М.А.
6-В
7
Кузнєцова Ю.М.
7-А
8
Сулима В.О.
7-Б
6
Мисовська О.Ю.
7-В
6
Кучай М.В.
8-А
4
Хаустова О.В.
8-Б
6
Ісаєнко С.Б.
9-А
9
Гетьман О.В.
9-Б
3
Якусевич Л.М.
10-А
10
Коваленко О.П.
10-Б
10
Хоменко В.С.
11-А
6
Алієва О.В.
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Заслуговують на увагу і подяку класні виховні заходи, цінні години,
свята, які проводять класні керівники. Слід відмітити систематичну роботу
у проведенні класних виховних годин в різному форматі таких класних
керівників 5-11 класів, як: Черненко Т.Я. (2-А клас), Донєва Л.М. (2-Б
клас), Шевчук О.С. (3-А клас), Коваленко О.П. (кл.кер. 10-А
класу),Гетьман О.В. (кл.кер. 9-А класу), Гревнєва С.В. (кл.кер. 5-А класу),
Сулима В.О. (7-А та 11- А класи).

Одним з напрямів роботи школи було створення освітнього
середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів
свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками
безпечного життя і здорової поведінки.
Так, 30 вересня 2019 р. в школі відбувся УРОК РОЗУМНОГО
РУХУ в 1-11 класах в рамках СПОРТИВНОГО РАНКУ. Вчителі та
старшокласники підготували цікаві рухливі ігри та руханки. Розум і тіло
хто не розвиває, той їх поступово вбиває. Наша школа обирає ЗДОРОВЕ
АКТИВНЕ ЖИТТЯ!!!
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У грудні 2019 р. у школі пройшов конкурс есе серед учнів «Якби
я був директором школи…». В ньому перемогла учениця 4-Б кл.
Селезень Поліна). 16 січня 2020 р., відбувся ШКІЛЬНИЙ ОБМІН:
директор школи Ірина Леонідівна пішла в ролі учениці на навчання до 4-Б
класу, а пані Поліна прийшла виконувати роль директора школи.

До Дня Соборності учениця 11-А класу Свинобій Вікторія
провела урок Єдності для учнів 5-Б кл, в якому навчається її брат.
Знаходячись в ЄДНОСТІ учнів один з одним,
неможливо навіть
помислити про конфлікти!
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В КВН грають тільки РАДІСНІ та ЩАСЛИВІ діти! 6 грудня
2019 р. відбулася ¼ фіналу Київської шкільної Лігу Сміху, в якому
брала участь шкільна команда КВН «Сьогодні можна ВСЕ!». Всі
учасники продемонстрували ВИЩИЙ КЛАС і вийшли до півфіналу!!!

23 січня 2020 р. директор школи Ірина Леонідівна зустрілася за
чашкою чаю з групою Учнів 6-11 класів.
Діти давали Ірині
Леонідівні фідбек стосовно 7 питань. Хто (що) їх НАДИХАЄ в школі? Яка
ОЦІНКА їх комфортного перебування в закладі освіти за 10-тибальною
шкалою? Як КРАСИВО вирішувати проблемні питання?

31 січня 2020 р. у 7-А кл. відбулося засідання клубу знавців
біології, мотивуючим гаслом якого були слова А. Ейнштейна: «Існують
тільки два способи прожити життя: ви можете жити так, ніби чудес не
буває, і ви можете жити так, ніби все на світі є дивом» (вч. Гетьман О.В.).
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Футбольна команда 10-11 класів 3 лютого 2020 р. провела
дружню зустріч по футболу з командою СШ №246. Рахунок 3:4 не нашу
користь, але скільки драйву та позитиву!
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ДЕНЬ ПОЗИТИВУ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ ТЕЖ ВДАВСЯ.
Кожен міг прийти до кабінетів директора, заступників, надати
конструктивну пораду і отримати натомість СМАКОЛИК. Всі поради дуже
ЦІННІ і адміністрацією ЗАКОНСПЕКТОВАНІ).

Учитель української мови та літератури Сулима В.О. цього разу,
7 лютого 2020 р., вирішила ламати стереотипи! І зустріла не просто
вечір, а практично ніч у школі з учнями 11-А класу... Діти в п'ятницю
ввечері добровільно повертаються до школи. А потім 4 години бігали,
виконуючи найрізноманітніші завдання з мови та літератури...

14 лютого 2020 р. учні 5-А класу (кл. керівник Гревнєва С.В)
провели неймовірно час, святкуючи День зимового іменинника.
Посмішки, подарунки, розваги та
смаколики створювали атмосферу
щастя, радості, дива та веселощів. Наповнюйте життя приємними
Емоціями! Вони підвищують рівень щастя в крові.
19 лютого 2020р. учні 5-х класів нашої школи відвідали мінімузей СШ №98, присвячений вшануванню пам’яті Героя Небесної
Сотні Віктора Швеця, який в минулому був випускником цієї школи,
бійцем Небесної Сотні. Віктор Швець удостоєний звання Героя України,
загинув 19 лютого 2014 року від снайперської кулі. Зі скорботою в голосі
учні-екскурсоводи згадували про життя Героя та страшні трагічні події
2014 року.
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День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається
в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Для учнів 1-11
класів була організована виставка у бібліотеці, класні керівники провели
інформаційні хвилини у кожному класі, вчителі історії – тематичні уроки,
учні 11 класів читали вірші напам'ять для школярів початкової школи про
ГЕРОЇВ, які не вмирають ніколи у нашій пам'яті.

Урок від KyivSmartCity пройшов для учнів середніх класів (кер.
Одинець Т.І.) нашої школи 20 лютого 2020 р. Впродовж уроку діти
обговорювали питання про проблеми пересування громадським
транспортом і їх вирішення у світі та в Києві. Дякуємо пані Крістіні
Коврак за навчання нового покоління smart-киян, які будуть знати, ЯК
розробляти проекти для покращення життя в місті.
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26 лютого 2020 р. участь у квесті брали учні 10-Б кл. Вони
тестували е-учнівський квиток.
26 лютого 2020 р. учнівське самоврядування, вчитель
образотворчого мистецтва, заступник директора на чолі з депутатом
Київської міської ради Криворучком Т.Г. підбивали підсумки конкурсу
малюнків, організованого Тарасом Григоровичем. Всі дитячі роботи
заслуговують уваги, дуже креативні та яскраві.

Інформаційну кампанію з протидії коронавірусу в СЗШ №158 м.
Києва було запущено 5 березня 2020 р. Всі вчителі кожного дня
розпочинали 1-ий урок з «п’ятихвилинки ЗДОРОВ’Я», на якому
розповідатимуть та нагадуватимуть дітям про те, ЯК ЗНИЗИТИ ризик
інфікування коронавірусом, про правила особистої гігієни й рекомендації:
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як правильно мити руки, пчихати, кашляти, використовувати медичну
маску, вибірково мірятимуть температуру.
6 березня 2020 р. в школі пройшло свято до Жіночого свята в
стилі Кутюр. Учні підготували покази мод, творчі номери та неймовірні
сольні виступи.

10 березня 2020 р. з нагоди 206-ї річниці від дня народження Тараса
Шевченка у школі розпочалися тематичні заходи. Вчителі-філологи
розпочинали свої уроки під музичний супровід творів Шевченка, що
покладені на музику. Працював віртуальний музей «Пориньмо у світ
Шевченкових буднів». Учні 10-х класів шукали цитати із творів Кобзаря
«Шевченко актуальний».
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11 березня 2020 р. з 1-го уроку учні 2-А класу (вч. Черненко Т.Я.)
розпочали поетичний марафон «СЗШ №158 м. Києва читає
Шевченка…», що підхопили учні інших класів.
Діти та вчителі
читали напам’ять, зі збірок віршів, з роздруківок, з телефону… Головне,
що звучало ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО!

Директором школи Іриною Леонідівною вирішено створити
групу у вайбері «Здорові Вчителі СЗШ №158 м. Києва», в якій Педагоги
пишуть повідомлення про те, ЯК вони турбуються про своє ЗДОРОВ’Я.
Орієнтація на ЗДОРОВ’Я Вчителів школи працює! Колеги почали звертати
увагу на те, наскільки ЗДОРОВУ ЇЖУ вони їдять, наскільки приділяють
увагу
ФІЗИЧНИМ
НАВАНТАЖЕННЯМ,
наскільки їх думки ПОЗИТИВНІ.
2 квітня 2020 р. класний керівник 2-А
класу Черненко Т.Я. провела ZOOM-зустріч
з родинами своїх учнів… Коли Тетяна
Ярославівна зрозуміла, що карантин – це
надовго, дистанційне навчання онлайн стало для
неї ВИКЛИКОМ. За відгуками колег обрала
сервіс ZOOM і впродовж тижня вчилась на
різних відеоуроках в YouTube.
Під час хоумскулінгу читання для школярів нашої школи
ввійшло до щоденної практики. Кожен, окрім підручників, планшетів,
взяв до рук свою улюблену книгу і поринув разом з героями у незвіданий
світ пригод. Якщо ВАМ хочеться завжди почуватись добре, підвищувати
рівень інтелекту, покращувати пам’ять, мислення, є чудовий «рецепт» ЗНАЙДІТЬ ЧАС ДЛЯ ЧИТАННЯ, як це зробили учні нашої школи!
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Не щезне з пам’яті людської трагедія українського народу – Друга
світова війна... Неможливо забути тих,
хто поліг у боях, хто віддав своє життя
для щастя інших. Воєнне лихоліття не
оминуло жодної української сім’ї. Учні
СЗШ №158 м. Києва долучилися до
відзначення
Дня
пам'яті
та
примирення й 75-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні.
Учні 10-11 класів працювали над
асоціативними картами про події
війни.
Шкільний театр «Нове покоління» (кер. Сулима В.О.) 19 грудня
2019 р. провів ПРЕМ’ЄРУ вистави «Свято Зірки»!
29 травня 2020 р., об 11.00., для 11 класу відбулося в реальному часі
онлайн-свято Останнього дзвоника. Вітання лунали і від Директора
школи, і від Першокласників, і від перших Вчителів, і від класних
Керівників, і від Батьків. Спогади про Вчителів, Школу, Однокласників це чарівне вбрання, що від використання ніколи не зношуються… Дякуємо
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Вам, дорогі Одинадцятикласники, за те, що прикрашали своїми думками,
словами і вчинками рідну 158 школу.

24 січня 2020 р. відбулася V
урочиста церемонія нагородження
переможців
та
учасників
І
(районного) туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року 2020»
закладів освіти Дніпровського, на
якій нагороджували нашу вчительку
початкових класів Біляченко Руслану
Володимирівну. Супроводжував її
лідер учнівського самоврядування
Олександр Степанюк, учень 11-А
класу.
ГО
"Громада
Дніпровського
району" проводила благодійну
акцію і запросила взяти участь усіх
небайдужих. Наша школа з радістю
долучилася до неї. Допомоги у взутті
та одежі потребували діти, які живуть у будинку-інтернаті в м.
Коростишів, Житомирської області.
14 лютого 2020 року у нашій школі відбулася кіно-дисковечірка. Зібралися учні 8-11 класів. Спочатку учні переглянули
романтичний фільм, а потім на них чекали запальна дискотека з піснями
сучасних виконавців. Вечір видався АТМОСФЕРНИМ та ДРАЙВОВИМ!
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Відбувся прямий ефір 27
лютого 2020 р. у закритій групі
«Територія батьків СЗШ №158 м.
Києва».
Юною спікеркою була
Пшенична Олена, учениця 11-А
класу. Для Олени – це був новий
досвід, а для батьків – можливість
почути думки учнів.
У школі існує система
профілактичної
роботи,
яка
складається із щоденного обліку
відвідування здобувачами освіти
навчальних занять; низки заходів
правового, психолого-педагогічного
характеру, спрямованих на формування в здобувачах освіти позитивних
соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин,
відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих
стосунків; заповнення вільного часу здобувачів освіти (відвідування
факультативів, гуртків, спортивних секцій, додаткових занять у вищих
навчальних
закладах);
здійснення
системного
аналізу
стану
профілактичної роботи та правового виховання; індивідуальної роботи зі
здобувачами освіти та їхніми батьками.
Заклад бере участь у проекті «Шкільний офіцер поліції», у
зв’язку з чим було складено
план
спільних
заходів
патрульної поліції та школи
щодо
профілактики
правопорушень. Відбулися
цільові виховні заходи, а саме:
дебати «Чи є застосування сили
засобом
самоствердження?»,
інтерактивне спілкування «Від
безвідповідальності до злочину
один крок», години спілкування
«Ми
–
майбутнє
твоє,
Україно!», «Що зовнішня, що внутрішня краса, тобі одній дарована,
людино!», брифінг «Проступок. Правопорушення. Злочин», диспут «Як ти
співвідносиш правові та моральні норми в своєму житті?», години
спілкування «Мудрість поміркованості − золоте правило здорового
способу життя», обмін думками «Віра в себе. Як уникати конфліктів»,
просвітницький тренінг «Умій сказати “Ні!”», виставка плакатів «Діти
проти насильства», бесіди за «круглим столом» за темами: «Я – дитина, я –
особистість», «Колектив починається з мене», «Безпечний Інтернет» та
інші.
Також протягом зазначеного періоду відбулися зустрічі з
працівниками патрульної поліції, які провели роз'яснювальну роботу
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серед здобувачів освіти 8-11-х класів. У грудні 2019 року були проведені
заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. При
організації просвітницької роботи педагогічні працівники використовують
інтерактивні педагогічні технології, зокрема, ділові та рольові ігри,
тренінгові заняття. Така профілактична робота дала свої результати:
упродовж зазначеного періоду здобувачами освіти школи не скоєно
жодного значного правопорушення. Були, на жаль, випадки порушення
дисципліни на уроках, під час перерв, правил внутрішнього розпорядку.
Іноді серед дітей виникали невеличкі конфлікти, які майже відразу
вирішувалися за допомогою педагогів.
Система виховної роботи, запроваджена в ліцеї, атмосфера
довіри, комфорту, відсутність бар’єрів у відносинах «Учень – учитель»
забезпечують можливості
для
формування
духовно
багатої,
гармонійно розвинутої, морально стійкої, фізично здорової, активної,
самодостатньої особистості, спроможної у майбутньому адаптуватися
до умов дорослого життя і самореалізуватися в ньому.
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.
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнями підручниками
Люди перестають мислити,
коли перестають читати…
Головною метою шкільної бібліотеки був пошук, отримання й
передача інформації, популяризація дитячої, юнацької та методичної
літератури, а також надання інформаційної, методичної допомоги учням і
педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.
Виходячи з цього, робота бібліотеки була спланована за
пріоритетними напрямами:
- вивчення читацьких інтересів;
- виховання інформаційної культури;
- художньо – естетичне виховання;
- морально – правове виховання;
- економічне виховання учнів.

Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого
суспільства на сучасному етапі, - це надихаюча творчість, пошуки нових
технологій, нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбутися тягаря
застарілих проблем. Саме з такої позиції хотілося б оцінити бібліотечну
роботу з дітьми. Саме ми повинні зрозуміти і пояснити всім: дитяча та
юнацька книга – це не просто джерело інформації. Це привід для роздумів,
спілкування, вибору самостійної життєвої позиції, ідеалу.
Дитина бачить у книзі магічну силу, яка може схвилювати,
порадувати, вразити, дати відповіді на запитання, які ставить перед нею
життя.
Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті школи, де зароджуються
і горять найбільш яскраві думки і почуття, саме вона – центр духовної
культури, де закладається духовне здоров'я нації.
Робота проводиться згідно з річним планом, виходячи з основних
документів про школу, про бібліотеку, які визначають стратегічні
завдання, напрямки і шляхи модернізації освіти і виховання.
Станом на закінчення 2019-2020 н.р. кількість підручників у
бібліотеці - 14364 книг, художньої літератури – 8513, книговидач - 2519.
Відвідувачів у 2019–2020 н.р - 2170. Фонд періодичних видань - 834.
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Для учнів розроблено тематику бібліотечно-бібліографічних бесід, які
допоможуть їм розібратись у морі книг, а також створено „Куточок
читача”, де розміщено пам’ятки:
- „Як вибрати книгу для читання”;
- „Як працювати з підручником”;
- „Як читати газету”;
- „Як працювати з довідковою літературою”;
- „Як написати реферат”.

Бібліографічні огляди поєднуються з підбором літератури й
створенням книжкових поличок, виставок, «парадів», фотовиставок онлайн:
- Вook–паради: «Мандри у шкільний дивосвіт» (Тітова Н.М.).
- «250 років від дня народження І. Котляревського».
- Виставка в бібліотеці «Забута полиця» (Тітова Н.М.).
- «Зачарований Довженко» (125 років від Дня народження
О.Довженка).
- «Сонцепоклонник»
(155
років
від
Дня
народження
М.Коцюбинського).
- Акція «Подаруй другові книгу» (1-11 кл.).
- Тиждень синьої книги (Тітова Н.М.).
- «Наші 4-лапи друзі» (до Дня захисту тварин).
- Виставка – вернісвж «На подіумі осінь»
- Проєкт «Ростемо з книгою» (Тітова Н.М.).
- Книжкова виставка «Розкажи про рідний край»
- «Читацькі усмішки» (130 років від Дня народження О.Вишні)
- «Вчимося бути толерантними» (Тітова Н.М.)
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- Організація журнального прес-експресу (1-11 кл., Долотова І.Є.,
Тітова Н.М.).
- «Народна трагедія… Скорботний 1933-ій» (До Дня пам’яті жертв
Голодомору)
- Фан-клуб книжок «Фонтану казок» (Тітова Н.М.).
- «Кожна книга – до мудрості дорога»
- Виставка в бібліотеці «Меню КНИГОїжок» (Тітова Н.М.)
- Пропаганда книги «Через терни до вершин»
- «Є обов’язки у тебе – їх виконувати треба» ( до Всесвітнього дня
права)
- Книжкова виставка «Читайте про себе!» (Тітова Н.М.).
- Книжкова виставка «Ця книга шукає свого читача» (Тітова Н.М.).
- «Мово рідно, ти чудова» (до Міжнародного дня рідної мови)
- Виставка «Добро у твоєму серці»
- «Живи, Україно, живи для сили і волі!»
- Акція "Зізнайся книзі у коханні» (бібліотекар, Долотова І.Є.).
- Книжкова виставка «Література доброти» (Тітова Н.М.).
- Виставка – присвята «На стилі!» (Тітова Н.М.).
- Поетичний марафон «Київ читає Шевченка» (Бібліотекар).
- Виставка «Жива вода Шевченкового слова»
- ««Рецепт – онлайн» , як знайти час для читання?»
- Книжкова виставка «Поетична мелодія весни» (Тітова Н.М.)
- Книжкова виставка «Якого кольору весна?» (Тітова Н.М.).
- Виставка-інсталяція «Перемога в серцях поколінь» (бібліотекар,
педагог-організатор).
- Акція «Живи, книго!» (бібліотекар, ШП).
6 вересня 2019 р. відбувся «Book-парад: мандри у шкільний
дивосвіт». Дітлахи ділилися враженнями про свої найулюбленіші твори. І
ми вирішили поцікавитися у них, що ж вони читають!? Було цікаво
послухати, деякі книги навіть захотілося прочитати. Наприклад: «Банда
піратів», яку влітку читав шестикласник Дмитро, до повної колекції книг
хлопцеві залишилося придбати ще одну. «Лісова школа», яку прочитав
Головченко Данило з 6-Б класу, Маргариту захоплюють дракони, вона
любить їх малювати, також читати про них. Цікавим для учениці 6-Б класу
виявився твір «Дракони вперед» К. Штанко. Досить захоплючим є твір
художньої літератури Голлі Вебб «Детектив Мейзі Хітчінз, або Справа про
вкрадений шестипенсовик», який читала Галас Маргарита. Дехто
приносить улюблені книги із собою в школу і читає на перервах. Як учні 3А класу: Калінічук Поліна «36 і 6 котів компаньйонів» Гилини
Вдовиченко. Захоплююча історія про домашніх улюбленців. Поліна навіть
захопилася одним із «героїв» - котом Кутузовим. Довбиш Жора також
читає цю книгу на перерві і коли є вільна хвилина. Боярина Емілія читала
влітку «Щоденник слабака»: смішні життєві історії про дітей. Діти 4-В
класу читали кники про чудовиськ. Наприклад: Звощик Софія «Чудове
чудовичько» , Чиж Данило «Гості на мітлі» - про відьму і кота, який уміє
розмовляти. «Історію привидів» читала Барчук Стелла – дівчинку захопили
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цікаві герої своїми вчинками та поведінкою. Шибко Анастасія читала «
Мері Поппінс» - їй сподобалася робот-няня. Аврамчук Уляна читає одну із
частин «Гарі Поттера», поставила собі за мету прочитати всі частини.
Приходько Данило прочитав «Таємницю козацького скарбу». Наші
«дослідження» ще раз доводять, що багато дітей любить читати і мають
свою улюблену настільну книгу.

В бібліотеці створено корпоративну поличку для вчителів школи,
на якій розміщено книги для натхнення.

У бібліотеці ведеться картотека газетно – журнальних статей.
Картотеки відображають актуальні проблеми сьогодення і підполрядковані
навчально – виховним завданням школи: „Керівнику школи”, „Я у світі”,
„Виховуємо. Розвиваємо. Навчаємо.”
Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних
потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів
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бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме: акції, марафони,
цінні години, вікторини, виставки, клнкурси…
Усі заходи супроводжуються книжковими виставками, біля яких
проводяться огляди, бесіди.
На допомогу учням і вчителям є тематичні папки:
- „І на тім рушникові”;
- „Україна пам'ятає! Світ визнає!”;
- „Мужність і біль Чорнобиля”;
- „Крути: уроки патріотизму”;
- „О мово рідна! Хто без тебе я?”;
- „Живи, відповідаючи за все!”;
Вони допомогають учням у підготовці домашнього завдання,
написанні рефератів.
Спільно з педагогічним колективом бібіліотекарі беруть участь у
проведенні предметних тижнів, надають допомогу в підготовці і
проведенні виховних заходів, цінних годин, батьківських зборів.
Щорічно у школі відзначаться Всеукраїнський день бібліотек.
Резерви шкільної бібліотеки у справі інформаційної і виховної роботи
не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій пролягає до
формування системи інформаційної підтримки освіти, тісна взаємодія з
педколективом буде сприяти утвердженню бібліотеки як справжнього
культурного, інформаційного і освітнього центру, який одержує, зберігає і
розповсюджує різноманітні джерела інформації, які здатні задовольнити
будь – які запити своїх читачів.
Невирішені питання:
- 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
Творець, який зобов’язав людину їсти для того, щоб жити,
пробуджує її до цього апетитом і нагороджує за це задоволенням.
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; (3 учнів).
2. Одноразове безкоштовне харчування (cніданки) учнів 1-4 класів (459
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 (12 учнів);
5. Одноразове безкоштовне гаряче харчування учнів 5-11 класів учнів із
числа дітей-інвалідів (4 учнів).
Клас
1-А
1-Б
1-В
1-Г
2-А
2-Б
2-В
2-Г
3-А
3-Б
3-В
3-Г
4-А
4-Б
4-В
4-Г
5-А
5-Б
5-В
6-А
6-Б
6-В
7-А
7-Б
7-В
8-А
8-Б
9-А
9-Б
10-А
10-Б
11-А

Кількість
відвідувань

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

Охоплено
гарячим
безкоштовним
харчуванням
усі учні 1-4
класів

Щоденно за
кошти батьків
харчуються
(обід,
сніданок) –
66 учнів.
Буфетна
продукція –
120 учнів.

2

2

2

2

2

1+1+1

1

2
1+1+
1
1

1

1+1+1

1+1+1

1+1+1

1+1+1

1

1

1

1

1
1+1
1
1
1
1
1
2

1
1+2
1
1
1+1
1
1
2

1
1+2
1
1
1+1
1
1
2

2+1
1
1

2+1
1
1

2+1
1
1

2

1
1+2
1
1
1+1
1
1
2

1
1+2
1
1
1+1
1
1
2

1
1+2
1
1
1+1
1
1
2

1
1+2
1
1
1+1
1
1
2

2+1
1
1

2+1
1
1

2+1

2+1

1

1

1

85
Висновки, пропозиції:
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охоплено
гарячим
харчуванням: 52% учнів

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

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.
Учні 5-11 класів під час цінних годин ознайомлюються з принципами
здорового харчування.
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.
У листопаді 2019 р. було проведено анкетування батьків
«Харчові вподобання моєї дитини в шкільній їдальні» задля початку
організації мультипрофільного харчування.
Дозволяючи собі вибирати, Дитина отримує СВОБОДУ… 2
грудня 2019 р. у школі впроваджено мультипрофільне харчування для
учнів 1-4 класів.
Діти відчули себе дорослими, дуже уважно передивлялися
пропоновані страви і щасливі були від того, що вони САМІ обрали те, що
їм до вподоби))) Будь-який ВИБІР – правильний, якщо він зроблений
НАМИ!
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Харчування учнів здійснюється за принципом «шведського столу»,
що надає можливість дітям спробувати різні страви або обирати з кількох
запропонованих.
Чим менше часу ми приділяємо своєму здоров'ю,
тим більше його залишається для медсестри
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.
Оглянуті учні 8-9 класів для передачі документів у підлітковий кабінет.
Також медична сестра
протягом року здійснювала профогляд на
педикульоз та шкірні захворювання.
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Протягом 2019-2020н.р. учні 9-11 класів пройшли флюорографічне та
лабораторне обстеження, обстеження на групу крові та резус-фактор
(юнаки). Проведено обстеження ЕКГ юнаків 9-10 класів.
З метою підвищення інформованості дітей щодо профілактики
туберкульозу, сказу, грипу та СНІДу були проведені тематичні диктанти,
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: «Молодь проти нікотину, алкоголю, наркоманії», «Режим
дня дитини», «Пропаганда здорового способу життя».
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:
- підвальне приміщення кухні потребує капітального ремонту;
- наявність конфліктних ситуацій між працівниками їдальні, 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;
- провести в 1-4 класах опитування «Смайлик нашого сніданку»;
- систематично здійснювати медичний контроль за якістю продуктів та
приготовлених страв.
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9. Соціальна допомога учням
Даруйте Людям більше Доброти,
вона дорожче всіх подарунків...
У школі є група учнів, які належать до пільгового контингенту 203, це:
• діти-сироти — 11учнів;
• діти-інваліди — 19 учнів;
• діти, постраждалі внаслідок ЧАЕС — 11 учнів;
• діти з багатодітних сімей — 48 учнів;
- діти, учасників АТО – 27;
• малозабезпечені –7

Для дітей пільгових категорій була організована участь у
новорічних заходах, безкоштовне відвідування вистав, діти мають право на
оздоровлення у шкільному дитячому оздоровчому таборі (на жаль, через
карантин пришкільний оздоровчий табір не розпочав свою роботу). З
опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується
постійний зв'язок класними керівниками, практичним психологом,
соціальним педагогом, адміністрацією школи.
Діти-сироти отримують безкоштовне харчування. Діти пільгових
категорій мають можливість безкоштовно відвідувати екскурсії, вистави та
концерти.
Якщо Люди не навчаться ДОПОМАГАТИ один одному, то рід
людський зникне з лиця землі… У грудні 2019 р. школярі долучилися
до доброчинної новорічної акції «Допоможи Дитині!» на чолі з
соціальним педагогом Тимошенко В.В. та психологом Балибіною О.С.
Діти Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації
дітей «Переяслав» отримали багато РАДОСТІ.

89

Щиро вдячні ВСІМ, хто долучився до акції))) Особливо висловлюємо
ПОДЯКУ учням 10-Б кл., які переносили та вантажили речі: Маслюку
Артему, Вербі Аліні, Тонконог Єлизаветі!!! Всі ми існуємо тут, на Землі,
щоб допомагати один одному!

Родині хворого учня 5-Б класу Козловського Захара було надано
допомогу.
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МИ - ЩЕДРІ, коли віддаємо так же ЛЕГКО, як і
ПРИЙМАЄМО… Впродовж 2019-2020 н.р. багато учнів отримали
ДОЛОНЬКИ ЩЕДРОСТІ за перемоги в позашкільних конкурсах,
змаганнях, фестивалях.
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Даруйте Людям більше ДОБРОТИ, вона дорожче всіх
подарунків... 6 вересня 2019 р. у школі оголошено «ДОБРОЮ
П’ЯТНИЦЕЮ»))) Ця традиція започаткована з цього навчального
року.
Сьогодні наші серця були особливо наповнені любов’ю, а школа різними, добрими справами!
Учні 1-11 класів частіше, ніж зазвичай, вживали слова ввічливості,
допомагали прибиральницям, провели добру ранкову зустріч, обмінялись
компліментами, деякі Учні не отримали домашні завдання на вихідні,
класоводи провели бесіду з дітьми про доброту «Від серця до серця»,
виготовили сюрпризи-подарунки близьким людям, дякували навіть без
особливої причини, зробили поробки «Долоньки доброти», намагалися
виправити свої помилки в поведінці, подарували саморобні листівочки
Вчителям, пригощали один одного цукерками, знайшли власника
загубленого піджака, отримали незвичайні подарунки "ручку-відмінницю"
та чарівну цукерку для сприяння інтелектуальної діяльності тощо.
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Питання, що потребували вирішення:
Кіпріянов Олександр, учень 10-Б класу, мав поодинокі пропуски на
перших уроках, бо, як пояснювала опікун учня, Олександр живе у
Голосіївському районі, йому далеко їздити у навчальний заклад, а місць в
10-ому класі іншої школи нема. Згодом питання вирішилося: Олександра
перевели в іншу школу, яка знаходиться в Голосіївському районі.
Майборода Максим, учень 6-В класу, не відвідував школу. Як
пояснювала мама, що їм потрібно планово обстежуватися у лікарні,
робити пункцію, оскільки учень має інвалідність, але мама довго не
зверталася до лікаря щодо вирішення питання із сином. Згодом РЦСССМ
Дніпровського району допомогли у цій ситуації - Максим перейшов в
інший навчальний заклад, оскільки маму направили в реалібітаційний
центр разом із дітьми.
Невирішені питання:
діти, які виховуються матерями-одиначками, за законодавством від
школи не можуть отримувати ніякої допомоги;
оздоровлення дітей пільгових категорій дуже незначне.
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
Лідери учнівського самоврядування веде свою школу вперед
своїм прикладом, а не силою.
Самоврядування – це постійні реальні справи, взаємозв’язок між
учнями, учителями та адміністрацією школи. Учнівське самоврядування
робить життя школи змістовним, насиченим, цікавим. З даною моделлю
учнівського самоврядування кожен учень не лише здобуває знання, а й має
змогу творчо розвиватися, брати участь в різноманітних заходах,
удосконалювати в собі якості лідера, виховуватися в дусі патріотизму,
добра та милосердя. У такому колективі кожен стає особистістю,
навчається самостійно приймати рішення, допомагати іншим та
придумувати й втілювати креативні ідеї.
Активні та творчі діти – члени шкільного самоврядування – постійно
беруть участь у різноманітних заходах, уміло поєднують навчання з
трудовою діяльністю, виховну з ігровою, природоохоронну з благодійною,
не забувають про спорт і дозвілля.
Одним з базових принципів спільної з школярами діяльності в рамках
управління шкільним життям, організації дозвілля чи просто проведення
певних заходів є партнерське ставлення та відповідний тип спілкування,
виконання спільних дій.
Формування партнерських взаємин на рівні «педагог-учень» чи
«педагог-директор (завуч)» або ж навіть «учень–директор (завуч)» не слід
асоціювати з втратою взаємоповаги та встановленням панібратського
ставлення. Скоріше навпаки: рівень взаємної поваги та порозуміння значно
підвищується, зникає формалізм у стосунках, підвищується адекватність у
сприйманні поставлених спільних завдань та один одного, долаються
основні комунікативні бар’єри. Вийти на рівень партнерства у спілкуванні
і діяльності можливо передусім через самовиховання і педагогів, і учнів, і
керівників школи, адже вимагає від партнерів високої рефлексії,
усвідомлення цінності спільної діяльності та важливості спільних цілей.
Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а один із
способів організації життя школи. Уже традиційним стало проведення у
закладі різноманітних конкурсів, новорічних свят, під час яких повністю
розкриваються учнівські здібності:
- створення фотозон «8 Березня», до Дня Вчителя, День святого
Валентина та ін;
- досягнення Шкільної Книги Рекорди Гіннеса в категорії…
«Найбільша кількість підписників в мережі Instagram»;
- флешмоб "Школа без булінгу. Сім'я без насилля - 365";
- ЕКО-активність у посадці дерев та кущів на території школи;
Флешмоб до Дня Вчителя «Дерева замість квітів» відбувся) 3
жовтня 2019 р. батьки, учні та вчителі СЗШ №158 м. Києва проявили
свою ЕКО-активність у посадці дерев та кущів на території школи.
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Спостерігаючи за тим, як ростуть кущі та ялинки з року в рік, - ми
БУДЕМО БУДУВАТИ МІЦНІ КОРЕНІ СПІЛЬНОГО ШКІЛЬНОГО
ЖИТТЯ так само, як і ці рослини.
Щиро вдячні організаторам пані Коврак Кристині, міській ініціативі
Kyiv Smart City, партнерам заходу благодійному фонду “Зелене місто”, КО
“КИЇВЗЕЛЕНБУДу”, ТОВ “Сі Пі Ай – Київ”, розсаднику декоративних
рослин “Єва” та ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ БАТЬКАМ, УЧНЯМ ТА
ВЧИТЕЛЯМ)))
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- ігрова програму «Наповнимо серця Вчителів ЛЮБОВ’Ю»;
- у закритій групі Фейсбук «Територія батьків СЗШ №158 м. Києва»
відбулися два прямих ефіри для БАТЬКІВ, організовані директором школи
Іриною Леонідівною. Запрошеними гостями були учні 11-А класу нашої
школи - Степанюк Олександр та Пшенична Олена;
- театральний колектив «Нове покоління (кер. Сулима В.О.) зробив
шкільній родині ПОДАРУНОК на свято Миколая – подарував ПРЕМ’ЄРУ
вистави «Свято Зірки» за однойменною п’єсою Надії Симчич;
- доброчинна новорічна акція «Допоможи Дитині!» на чолі з соціальним
педагогом Тимошенко В.В. та психологом Балибіною О.С. Діти Київського
обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Переяслав»
отримали багато РАДОСТІ;
- Свято 8 Березня;
- участь в КВН;
- участь у районних заходах представників ШП;
- Диско-вечірка до Дня Св. Валентина;
- Модний тиждень;

- Конкурс «Чемпіон зі збору макулатури»;
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- ведення онлайн – ефірів членами учнівського самоврядування в
соціальних мережах;
- онлайн –дзвоник в Zoom для учнів 11 класів;
- участь у районному онлайн -фестивалі «Крила натхнення».
16 січня 2020 р., в СШ №234 відбулася зустріч представників
учнівського самоврядування Дніпровського району (в складі якого
були учні нашої школи – Степанюк Олександр, Пшенична Олена,
Свинобій Вікторія) з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком і
міністром освіти і науки України Ганною Новосад. Прагнення
старшокласників до діалогу вже сьогодні робить ДЕМОКРАТІЮ
МОЖЛИВОЮ у майбутньому.

Невирішені питання:
- припинення роботи Прес-центру шкільної газети «Фабрика Думки»;
- відсутнє приміщення для зустрічі учнівського самоврядування;
- 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;
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- залучити учнів до активного спортивного життя, волонтерської
діяльності;
- підготувати приміщення для організації зустріч учнівського
самоврядування;
- впроваджувати нові форми реалізації ідей учнівського самоврядування.
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11. Діяльність батьківської ради. Робота з батьками.
Навчити людину бути щасливою не можна,
але виховувати її так, щоб вона була щасливою, можна.
Антон Макаренко
У школі працює батьківська рада на чолі з Вороніною Н.Д. За
підтримки
та участі батьківської громадськості були проведені
різноманітні заходи:
- ЕКО-активність у посадці дерев та кущів на території школи;
- Емоційний день;
- Свято Першого дзвоника, День Учителя;
- День громадського самоврядування;
- «Дитячі ручки творять модні штучки»;
- Фестивалі-конкурси учнівської та студентської молоді «Чубинський
fest» та ін. за участю танцювального колективу «Браво»;
- Участь команди КВН «Сьогодні можна все» у фестивалях;
- Збір макулатури;
- Організація дистанційного навчання (реєстрація дітей початкової
школи на онлайн – платформах для проведення уроків дистанційно).
У 2019-2020 н.р. було організовано роботу з батьками таким чином:
1. Проведено загальношкільну настановчу батьківську конференцію
«Райдуга співпраці».
Батьки + Школа = Райдуга СПІВПРАЦІ!

Виявляється, що приклади можна розв’язувати не тільки на уроках
математики в школі, але і на настановчій загальношкільній батьківській
конференції також) Причому – ЗНАХОДИТИ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ!!!
64 батьків СЗШ №158 м. Києва 12 вересня 2019 р. були НЕБАЙДУЖИМИ
до НОУ-ХАУ 2019-2020 н.р. та НАГАЛЬНИХ ШКІЛЬНИХ ПИТАНЬ.
Адже школа і кисле обличчя - НЕСУМІСНІ!
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2. Організовано батьківські діалог-зустрічі в класах.
3. Проведено батьківські збори «Тет-А-Тет».

4. Здійснюється розвиток батьків у сфері виховання дітей в закритій
групі Фейсбук «Територія батьків СЗШ №158 м. Києва».

Так, у групі було розміщено інформацію на теми:
- Як розвивати свою дитину і зробити її щасливою: поради для батьків.
- Вчені: ґаджети псують здатність дітей розрізняти емоції.
- Правила життя Маленького Принца.
- Тибетський погляд на виховання дітей.
- Люди, які у дитинстві багато читали, у дорослому житті заробляють
більше.
- 10 рис характеру, які варто виховати в дітях.
- Не все те булінг, що болить: Як не прищепити дитині відчуття
безпомічності. Батькам треба вміти бачити ситуацію та ін.
5. Проведено прямі ефіри для батьків в закритій групі Фейсбук:
- Прямий ефір №1. Як Батькам давати ВНУТРІШНЮ СИЛУ Дитині?
Запрошений Гість - Степанюк Олександр, учень 11-А класу.
- Прямий ефір №2. Головне для учнів - знайти баланс між навчанням,
спілкуванням та захопленням. А батькам - між роботою, сім'єю та хобі.
Запрошений Гість - Пшенична Олена, учениця 11-А класу.
Невирішені питання:
- відсутність партнерської взаємодії у деяких батьківських колективах;
- відсутність гнучкості у розв‘язання спірних питань;
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- 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»;
- продовжувати практику прямих ефірів у Фейсбук «Територія батьків
СЗШ №158 м. Києва»;
- періодично випускати газету «Територія батьків».
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12. Створення власної системи інформаційного забезпечення.
Інформація та знання:
дві валюти, які ніколи не виходили з моди.
Ніл Гейман
У
2019-2020
н.р.
було
випущено
один
номер
корпоративного видання «158
сходинок», а саме:
№19‘серпень 2019 р.
- Науково-методична ідея 2019-2020
н.р.
- Шкільні події, що вирішуватимуть головні завдання 2019-2020 н.р.
- Ключові Ноу-Хау-заходи 2019-2020 н.р.
Школа має веб-сторінку: www.school158.edukit.kiev.ua, На сайті
представлена управлінська діяльність, 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.

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.

102

Невирішені питання:
- відсутність випусків шкільної газети «Фабрика Думки»;
- несистематичність випуску шкільних видань;
- технічні неполадки шкільної радіоапаратури.
Основні завдання:
- надихнути членів шкільного прес-центру;
- виявити талановитих школярів для подальшого професійного
удосконалення в області журналістики;
- забезпечити комфортне середовище, створення ситуації успіху в роботі
шкільного прес-центру;
- вивчити етичні питання, пов'язані з видавничою діяльністю: авторське
право, плагіат, цензура;
- дотримуватися академічної доброчесності;
- 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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13. Фінансово-господарська діяльність

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Одномісна парта зі
стільцем для 1 класів, 121
шт.
Набір "Грошові знаки"
Набір "Одиниці об'єму"
Фарба ПФ-115 біла
Дитяча книга "Жива
абетка"
Дидактичні матеріали для
уроків укр.мови, 4 комп.
Дитяча книга "ABC book
Ant's"
Дидактичні матеріали для
уроків англ.мови, 4 комп.
Ігри навчальні для 1 кл., 4
комп.
Дитячі музичні
інструменти
Поле з буквами
Геометричні фігури
Шкільна документація
Набори канцтоварів для
першокласників, 125 шт.
(надано
"Благодійним
фондом
"Дніпровська
сила")
Пилосос садовий
GARDENA ErgoJet 3000
9332-20

Разом

листопад

Найменування витрати

жовтень

№

вересень

Якщо в школи мало фінансової допомоги,
значить в цій допомозі мало життя…
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 з вересня 2019 р. по травень 2020 р. склала
985 855,38 грн.
ЗВІТ СЗШ №158 М. КИЄВА
ПРО ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПОСЛУГ ЗА
РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ
У ВЕРЕСНІ-ЛИСТОПАДІ 2019 Р.

348964

348964,00

1020
1350
9491,28

1020,00
1350,00
9491,28

1330

1330,00

11277

11277,00

1250

1250,00

7640

7640,00

5040

5040,00

11000

11000

1600
2100
6308,4

1600,00
2100,00
6308,40

33350,64

33350,64

2778

2778,00
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16 Комплект для поливу
2578,8
2578,80
Обертова дошка для
17 маркера ДО 200х100 см, 4
17328
17328,00
шт.
19 LEGO Play Box
3584,56
3584,56
Стіл
учнівський
з
20 регулюванням висоти, з
1470
1470,00
полицею, 55 шт.
21 Стільці учнівські, 55 шт.
28050
28050,00
Заміна електродеталі
22
0,00
посудомийної машини
Поточний ремонт
23
2001,8
2001,80
електромережі
Ігровий набір Six Bricks 25
1937,5
1937,50
125 шт.
26 Комплект чорнил Barva
2507,04 2507,04
Всього: 464406,12 35106,36 4444,54 130524,74

1
2
3

4
5
6

7

8

Подовжувач ОТК із
заземленням, 40 м Д-40-3х2,5
Дезінфікуючий засіб
"ЕконормDEZ Антисептик"
Піч мікрохвильова SAMSUNG
MS23K3614AS/BW
Колірувальна паста, по 10 шт
(колір: жовтий, синій,
червоний, зелений, бежевий,
помаранчевий, бірюзовий)
Сіль технічга, 450 кг
Шафа для одягу, 1 шт, шафа
для паперів, 2 шт, антресоль, 2
шт (надано "Благодійним
фондом "Дніпровська сила")
Шпалери флизелінові, фарба,
ґрунтовка для стін, клей, інші
госп. вироби (надано
"Благодійним фондом
"Дніпровська сила")
Заміна вікон на
металопластикові в навчальних
кабінетах № 33, 36, 38, 50, 51

Разом

лютий

Найменування витрати

січень

№

грудень

ЗВІТ СЗШ №158 м. Києва
про отримання матеріальних цінностей
та послуг за рахунок бюджетних надходжень
у грудні 2019 - лютому 2020 рр.

1427,1

1427,10

3888

3888,00

2828,76

2828,76

2100

2100,00

2106

2106,00

9980

9980,00

12217,56

12217,56

99990,52

99990,52

105

9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

19
20
21

22

23
24
25

26

27

Ноутбук Acer TMP215-51
AG/Intel/DVD, 3 шт
Тример ComfortCut 450/25
Gardena 9808-20, 1 шт
Медичні засоби (бинт,
рукавички, вата, маски,
пластир)
Електричний кип'ятильник
Bartscher 200063, 2 шт
Одномісні парти в комплекті зі
стільцем, 121 шт
Комплект меблів № 1, 15 шт:
- стіл мобільний з полицею;
- стілець учнівський.
Комплект меблів № 1, 40 шт:
- стіл мобільний з полицею;
- стілець учнівський.
Засіб мийний для підлоги, 15
шт
Демонстраційний комплект
вимірювальних приладів для
математики, комп. 3
Скрепер-волокуша для
прибирання снігу Fiskars Snow
Xpert, 1 шт
Миючий засіб "Чистолайн
Антижир", 20 шт + 15 шт
Пакети для сміття
Чищення каналізаційних
мереж
Шафи для одягу та паперів, 3
шт.
(надано "Благодійним фондом
"Дніпровська сила")
Ліки для мед. кабінету (17 + 6
позицій)
Господарчий інвентар (відра,
швабри, рукавички)
Послуги хімічної промивки
теплообмінників
Системи відеоспостереження
(камери зовнішнього і
внутрішнього спосереження)
(надано КП "Інформатика
Київської міської ради)
Серветки столові, 915 шт
Всього:

134537,94

64800

64800,00

2004

2004,00

1496,1

1496,10

7380

7380,00

348964

348964,00

25575

25575,00

78960

78960,00

4140

4140,00

4329

4329,00

1821

1821,00

9420

9420,00

5108,4

5108,40

553997,50

5088

5088,00

5600

5600,00

3952,51

3952,51

11063,58

11063,58

4627,25

4627,25

15994,82

15994,82

9388,9
55715,06

9388,90
721920,64
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Разом

1

Інфрачервоний термометр
Т100

1650

1650,00

2

Стілець учнівський зелений,
для першокласників, 60 шт.

65880

65880,00

3

Стілець учнівський сірий, для
першокласників, 60 шт.

65880

65880,00

133410,00

133410,00

№

Найменування витрати

Всього:

0,00

квітень

травень

березень

ЗВІТ СЗШ №158 м. Києва
про отримання матеріальних цінностей
та послуг за рахунок бюджетних надходжень
у березні 2020 - травні 2020

0,00

За рахунок спонсорських коштів (4550 грн) отримали грошову
винагороду учні – призери олімпіад та МАН та вчителі школи – переможці
творчих та фахових конкурсів.
Грошова винагорода учням - призерам олімпіад та МАН (2019-2020 н.р.)
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Таблиця виміру грошової винагороди учням

Грошова винагорода учителям - переможцям творчих та фахових
конкурсів, учителям, які підготували учнів-призерів олімпіад, МАН
(2019-2020 н.р.)

Таблиця виміру грошової винагороди вчителям
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Невирішені питання:
- потребують негайного ремонту приміщення тиру (внутрішні приміщення,
дах), паркан, дах господарських приміщень та основної будівлі закладу,
дах вестибюлю, коридори на ІІ-ІV поверхах школи, сходові клітини, місця
загального користування, стелі у вестибюлі школи тощо.
Основні завдання:
- залучати позабюджетні та спонсорські кошти для ремонту приміщень
школи.
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14. Організація внутрішкільного контролю
за виконанням освітньої програми, річного плану, якістю
компетентностей учнів.
У цьому постійно мінливому світі є дві важливі речі,
про які необхідно пам'ятати. Перше - самоаналіз; ми повинні
знову і знову переглядати своє ставлення до інших і перевіряти,
чи чинимо ми належним чином. Перш ніж вказати пальцем на
іншого, потрібно заглянути всередину себе.
Друге - ми повинні бути готові
визнати свої помилки і виправити їх.
Далай-лама XIV
У 2019-2020н.р. у ході внутрішкільного контролю були вивчені
такі питання:
- діагностика стартових можливостей учнів 1 класів;
- залучення учнів до гурткової роботи (персональний контроль);
організація
ведення
журналів
з
безпеки
життєдіяльності
(попереджувальний контроль);
- адаптація учнів 5 класів до нових умов навчання (моніторингове
дослідження);
- стан роботи класних керівників з контролю за відвідуванням учнями
навчальних занять (проблемно-цільовий контроль);
- впровадження нових навчальних програм у 2 класах НУШ (тематичний
контроль);
- психолого-педагогічні умови навчання учнів 10 класів (діагностичний
контроль);
- організація освітнього процесу на ГПД;
- дотримання методичних рекомендацій щодо обсягу домашніх завдань
(попереджувальний контроль);
- стан організації навчальних екскурсій (попереджувальний контроль);
- виконання єдиних вимог мовного режиму;
- якість надання освітніх послуг учням для яких організовано
індивідуальне навчання;
- впровадження інклюзивного навчання;
- ознайомлення з системою роботи медпрацівників, які атестуються
(персональний контроль);
- організація роботи з учнями, які потребують психологічної підтримки
(фронтальний контроль);
- дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
(діагностичний контроль);
- психолого-педагогічна підтримка учнів як засіб подолання шкільних
перевантажень (попереджувальний контроль);
- об’єктивність тематичного оцінювання (цільовий контроль);
- діагностика стану якості освітнього середовища;
Протягом 2019-2020н.р. адміністрацією школи вивчено стан
викладання таких предметів:
- сучасні підходи до організації навчання математики у 1-4 класах;
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- розвиток позивної мотивації як важливий стимул навчальної
діяльності на уроках географії;
- організація роботи з підвищення рівня навчальних досягнень учнів з
математики;
- використання ігрових технологій на уроках іноземної мови у 1-4
класах;
- організація роботи з корекції знань учнів на уроках російської мови;
У зв’язку об’єктивними причинами (впровадження карантинних
обмежень) не були вивчені такі питання:
- розвиток креативних рис особистості на уроках образотворчого
мистецтва;
- впровадження особистісно орієнтованої системи навчання та
виховання на заняттях гуртків та факультативів.
Не було проведено День якості знань з математики.
Участь у проведенні моніторингів та онлайн опитувань
1. З 12.11 по 15.11.2019 р. проведено онлайн опитування учнів 9-11
класів «Вивчення життєвих цінностей учнівської молоді» відповідно
до плану КМП «Освітня агенція міста Києва»
2. З 12 по 18 березня 2020р. в онлайн форматі проведено опитування
учителів 1-11 класів «Задоволеність учителів умовами праці» (КМП
«Освітня агенція міста Києва»)
3. 29 травня 2020р. для учителів 4 класів та батьків 2 класів проведено
моніторинг в онлайн режимі «Дослідження процесу запровадження
Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої
освіти».
Стан виконання освітніх програм проаналізовано на засіданні
педагогічної ради школи (протокол № 10 від 12.06.2020р.).
Стан виконання річного плану роботи був розглянутий на засіданні
педагогічної ради закладу (протокол № 11 від 26.06.2020р.).
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15. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів
державної виконавчої влади та органів управління освітою.
В роботі школи багато чого повторюється,
життя ніби перевіряє, чи добре ми засвоїли попередній урок…
№
з/п

Вид контролю

Назва організації, яка
здійснювала перевірку

2.

Термін
проведення
перевірки
З 21.10.2019р. по
21.10.2019р.
23.12.2019р.

Вивчення стану організації
харчування
Епідрозслідування випадку
скарлатини в 1-Г

3.

03.02.2020р.

Епідрозслідування випадку
вітряної віспи в 1-Г

4.

05.02.2020р.

Планова перевірка
додержання (виконання)
суб’єктом господарських
вимог законодавства у
сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної
безпеки.

Управління освіти
Дніпровського району
Київський МЛЦ МОЗ
України, «Деснянський
МВЛД»
Деснянський МВЛД ДУ
«Київський МЛЦ МОЗ
України»
Дніпровське районне
управління ГУДСНС
України у м. Києві

1.

Директор школи

І. Гондюл

