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Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, 

 склад педагогічного колективу. 

 

 

Школа № 322  має статус спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

У 2019- 2020 н.р. у закладі налічується 12 класів: перших - 3, других - 3, третіх 

- 3, четвертих - 3. Середня наповнюваність – 35 учнів. 

Станом на 01 вересня 2019 р. у закладі було 420 учнів. 

Протягом року вибуло 2 учні, прибуло – 2 учні, на  кінець року - 420 учнів. 

Цього навчального року випущено зі школи  101 учень  4-х класів: переважна 

більшість (98%) мають високий та достатній рівні навчальних досягнень, 51 

випускник  нагороджений  Похвальним  листом.  

Якість знань за 2019-2020 навчальний рік становить 98 %. Високий рівень 

навчальних досягнень мають 47 % учнів, достатній – 51 % . Учнів із початковим 

рівнем знань немає. Учні 1-2-х класів  НУШ (212 учнів) оцінюються вербально. 

Аналіз результатів вступу учнів 4 класів до навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів 

показує, що  діти – випускники нашої школи продовжують навчання гімназіях 

(«Троєщина», «КМК», № 283, «Столиця»), ліцеях ( «Фінансовий ліцей», 

«Інтелект»,  № 208), спеціалізованих школах та у класах з поглибленим вивченням 

предметів.  

Ефективність функціонування закладу залежить від наявності кваліфікованих 

педагогічних кадрів. У сучасних умовах реформування освіти забезпечення 

якісними кадрами – головна функція управління освітнім закладом. Кадрова 

політика спеціалізованої школи № 322 будується з урахуванням розвитку 

соціально-економічних відносин, реформування освіти в Україні та основних 

завдань, які постають перед сучасним вчителем. Розподіл педагогічного 

навантаження, стимулювання праці та відповідального ставлення педагогів до 

своїх обов’язків, доцільність розстановки педагогічних кадрів постійно на порядку 

денному адміністрації закладу. Питання добору педагогічного персоналу 

вирішується відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням 

ресурсного забезпечення закладу за всіма показниками. Педагогічний моніторинг 

свідчить про незначну плинність кадрів.  

Упродовж 2019-2020 навчального року заклад був повністю забезпечений 

педагогічними кадрами. У закладі сформовано педагогічний колектив, який 

вирізняється значним досвідом роботи,  високим фаховим рівнем, міцними 

знаннями методологічних основ викладання, умінням застосовувати методи і 

технології навчання, які стимулюють пізнавальну діяльність учнів.  

У закладі працює 36 основних педпрацівників, які  мають фахову вищу освіту:  

з них мають вищу категорію – 19,  І категорію – 4, ІІ категорію –6, спеціалістів –7, 

звання “учитель-методист” – 9,  “старший учитель” – 10, «старший вихователь» -1,  

знак “Відмінник освіти України” – 1. 
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Завдання і проблеми, над якими  працював заклад. 

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів 

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

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

середньої освіти»,  Державного стандарту початкової освіти, Концепції Нової 

української школи, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать 

законодавству України в галузі освіти. 

Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає 

допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, 

комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного 

співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур 

спрямованих на досягненні кожною дитиною значущих для неї особистісних і 

колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.  

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, наш навчальний заклад до своїх 

пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що 

задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують учнів до нових ролей 

у цьому просторі: бути готовим змінюватись, оперувати інформацією, активно 

діяти, швидко приймати рішення, критично мислити, вміти використовувати набуті 

знання на практиці. Педагогічний колектив завжди дотримується вимог сьогодення 

та ставить перед собою завдання сформувати в учня та педагога вміння вчитись 

упродовж усього життя. 

У 2019-2020 навчальному році  педагогічний колектив школи  розпочав 

працювати над науково-методичною темою «Сучасний урок у Новій українській 

школі як один з основних інструментів формування ціннісних орієнтирів учнів на 

основі принципів гуманної педагогіки».  Освітній процес було зорієнтовано на 

розвиток комунікативних здібностей учнів,  розвиток в учнів та педагогів потреби 

в самовдосконаленні і постійній самоосвіті. 

 Основні напрями діяльності: 

1) Формування гармонійно розвиненої, творчої особистості з глибоким 

почуттям національної самосвідомості і гідності. 

2) Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом творчого 

використання інноваційних технологій, формування нового педагогічного 

мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, 

зорієнтованого на особистість учня. 

3) Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, 

збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я. 

4) Впровадження в процес навчання молодших школярів інформаційно-

комунікаційних технологій, які сприяють збагаченню змісту навчання, 

забезпечують доступ до інформаційних ресурсів, активізують пізнавальні 

інтереси  учнів. 
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5) Впровадження в практику роботи  програм білінгвальних класів, навчання у 

яких передбачає з окремих предметів (образотворчого та музичного 

мистецтв, фізкультури) поперемінне використання двох мов  державної та 

іноземної. 

6) Впровадження в освітній процес дослідно-експериментальної роботи 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти» (НУШ-2). 

7) Впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України». 

8) Впровадження авторської програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Барвограй», яка спрямована на становлення та саморозвиток особистості 

дитини 5-6 років.  

9) Співпраця з Всеукраїнською культурно-просвітницькою організацією 

гуманної педагогіки та використання методів і прийомів гуманної педагогіки 

в освітньому процесі.      

Створено сприятливі умови для  активної життєдіяльності учнів, їх  творчого 

розвитку, формування кожного учня як   особистості (удосконалення роботи ГПД, 

психолого-педагогічний всеобуч батьків тощо). 

       В колективі школи  панує творча атмосфера, належний морально-

психологічний клімат,  співробітництво між учителем, учнями, батьками. 

      Пріоритетними  напрямками  освітньої діяльності залишаються питання: 

• гуманізації  освітнього процесу; 

• впровадження нового змісту початкової середньої освіти, новітніх 

технологій, інноваційної діяльності; 

• створення умов для творчої самореалізації вихованців закладу освіти; 

• увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його 

діяльності. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



5 

 

          Створення умов  для обов’язкового  здобуття  початкової  середньої 

 освіти. Коротка характеристика  мікрорайону  

(якщо є закріплення) 

 

 

      В школі створено всі необхідні умови для здобуття якісної початкової освіти. 

Навчально-матеріальна база класних та ігрових кімнат відповідає вимогам 

«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСан ПіН 5.5.2. 

008-01), забезпечує оптимальні умови для організації освітнього процесу  та 

реалізації завдань відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.  

Розміщення і збереження навчального обладнання відповідає вимогам наукової 

організації праці вчителів та учнів. Навчально-пізнавальна робота здійснюється за 

допомогою комплексного використання технічних засобів навчання: комп’ютерів, 

ноутбуків та проекторів, телевізорів, для демонстрації екранно-звукових засобів 

навчання  використовується інтерактивні дошки та навісні екрани.   

     Для впровадження в процес навчання інноваційних технологій школа має 

комп’ютерний кабінет, інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, сучасні 

телевізори. Впровадження в процес навчання молодших школярів інформаційно-

комунікаційних технологій забезпечує доступ до різних інформаційних ресурсів, 

сприяє збагаченню змісту навчання, надає йому логічний пошуковий характер, а 

також вирішує проблеми пошуку шляхів і засобів активації пізнавального інтересу 

учнів, розвитку їхніх творчих здібностей, стимуляції розумової діяльності. Учні 1-4 

класів мають можливість  відвідувати групи продовженого дня, де не лише активно 

відпочивають, а й насамперед  отримують потрібні консультації та поради 

стосовно опанування навчального матеріалу. Найкращим поєднанням видів 

діяльності дітей у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі 

(прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно корисна праця на пришкільній 

ділянці тощо), участь у заходах емоційно-розвиваючого характеру (робота в 

гуртках, студіях, ігри тощо).   

          На виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 

учнів» від 13.09.2017 р. № 684 в закладі проведено такі заходи:  

 інструктивно-оперативні, тематичні наради при директорові;  

 визначено відповідно до нормативних документів посадові обов’язки 

адміністрації закладу;  

 ведеться облік учнів закладу;  

 подавалися до Управління освіти Деснянського району до 05.09 дані всіх учнів, 

які зараховані до закладу; до 15 числа наступного місяця дані про учнів у разі їх 

переведення до іншого закладу освіти або відрахування в установленому порядку, 

у тому числі місце продовження здобуття повної загальної середньої освіти; до 15 

числа наступного місяця з дня зарахування дані учнів, які здобувають повну 

загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних 

одиниць;  
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 класоводи 1-4 класів збирали відповідні медичні довідки або письмові пояснення 

батьків учнів, які були відсутні на навчальних заняттях та зберігали ці документи 

протягом навчального року;  

 надання звітності класоводами   5 числа кожного місяця  про відсутність 

учнів із зазначенням причин  їх відсутності заступнику директора. 

 

     Згідно з розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 16.12.2019 № 743 «Про закріплення територій обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти Деснянського району міста Києва у 2020-2021 

навчальному році» за закладом закріплені будинки за адресою:   

просп. Володимира Маяковського, 38-Б, 38/10, 40, 42/13. 
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Науково-методичне забезпечення роботи закладу. 

Робота педагогічної ради. 

Участь в експериментальній та інноваційній діяльності. 

 
Методична робота з педагогами школи реалізувалася відповідно до чинних 

нормативних документів: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», Указів Президента: «Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування і розвитку освіти в Україні», Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 10.09.2019 №281 «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році».  

З урахуванням діагностики, аналізу інформації про стан професійної 

компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникали під час роботи, з метою 

підвищення ефективності організації освітнього процесу та вдосконалення педагогічної 

майстерності вчителя, впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій 

методична робота в школі у 2019-2020 н. р. була спрямована на розвиток творчої 

особистості вчителя та учнів. Педагогічний колектив школи працював над науково-

методичною темою «Сучасний урок у Новій українській школі як один з основних 

інструментів формування ціннісних орієнтирів учнів на основі принципів гуманної 

педагогіки». Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними працівниками, 

засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована методичній проблемі закладу. 

Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: організаційні, психолого-педагогічні, 

роботу з кадрами, роботу з учнями та їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної 

бази, стимулювання педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації. 

Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну 

спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, 

поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями. 

У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої на 

реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий рівень духовної 

культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій його гармонії. У звітному 

періоді педагогічний колектив працював над впровадженням нового Державного 

стандарту початкової освіти. Головні зусилля було зосереджено на підвищенні 

професійної майстерності вчителів, створенні творчої атмосфери, морально-

психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, 

ефективному втіленню інновацій. Це дало можливість для оптимізації освітнього процесу 

в школі.  

         У 2019-2020 н. р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на 

досягнення якомога вищого рівня професіоналізму вчителів та вихователів початкових 

класів, вміння завжди крокувати в ногу з часом, не втрачати натхнення, не допускати 

вигорання і зберегти здоров’я. Сучасна система освіти в Україні переживає низку 

кардинальних змін. Здійснити їх під силу тільки педагогам, здатним до постійного 

саморозвитку, самовдосконалення, з високим рівнем творчого потенціалу та внутрішньою 

потребою перебувати в гармонії з собою і навколишнім світом.    Методичне об’єднання 

вчителів початкових класів у 2019-2020 навчальному році працювало над проблемою: 

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освітній  процес».  Робота 

методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і 

розвиток творчої ініціативи вчителів; застосування в інноваційному навчанні 
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інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей 

учнів, педагогів. Протягом навчального року вчителі початкових класів працювали творчо, 

наполегливо, ефективно та  результативно. Вся робота була скерована на реалізацію теми 

МО. Це проведення засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів, 

відкритих уроків та виховних заходів, творчих звітів вчителів, створення комфортних умов 

для навчання,  за яких учень відчуває свою успішність, відчуває себе невід’ємною ланкою 

соціуму.  

       Протягом року було сплановано та проведено 5 засідань МО, на яких розглядалися 

наступні питання:  

 інструктивно-методичні листи, освітні програми, підручники, зошити та посібники 

для початкової освіти; 

 педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи; 

 формування комунікативних умінь учнів в початкових класах; 

 модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової 

школи; 

      П’яте методичне об’єднання відбулося у вигляді «Аукціону методичних ідей» на 

тему: «Підсумок роботи МО за рік». Засідання відбулося дистанційно з використанням 

Zoom-конференції, під час якої обговорювали  платформи та web-ресурси,  якими вчителі 

користувались під час дистанційного навчання. Всі вчителі використовували Zoom, Viber, 

інтернет-ресурс «Освітній проект «На урок» та сайт школи. Кожен вчитель прозвітував 

про результативність навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік, які 

проводились дистанційно.  

     На засіданнях розглядалися найактуальніші питання щодо навчання та виховання 

молодших школярів  НУШ, а саме:  

1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів.  

2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики «Щоденні 3».  

3. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках 

математики: кейс-технологія; «перевернуте навчання»; сторітелінг; технологія  Боншо; 

технологія квестів;  «Кольорові капелюхи (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно)».  

4. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України.  

5. Групові методи на уроках в початковій школі.  

6. Гра по-новому - навчання по-іншому з LEGO. Практикум.  Метод компетентнісного 

навчання «Шість цеглинок».  

7. Інтерактивні прийоми роботи на уроках: «перевернутий клас»; прийом Фішбоун; 

прийом «Кубик Блума» тощо.  

        Кожен вчитель брав активну участь у роботі МО: готували доповіді, реферати, 

давали відкриті уроки, виховні заходи, старанно виконували свої доручення. Всі вчителі 

початкових класів спрямовують свою роботу на пошук наукових новинок, на створення 

творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а 

головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. 

        Члени МО вчителів початкових класів брали активну участь в онлайн-конференціях, 

вебінарах, тренінгах, де розглядалися важливі питання реформування освіти, розбудови 

Нової української школи. Петренко О. Б. третій рік працює в умовах експерименту 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в 

умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (НУШ-2). 

Одним із важливих напрямків навчально-виховного процесу у початковій школі – 

використання творчого підходу для підвищення ефективності і засвоєння знань учнями, 
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поєднання різноманітних методів і прийомів для зацікавлення дітей у сприйнятті нового 

матеріалу. Враховуючи багаторічний професійний досвід, Ольга Борисівна гармонійно 

поєднує класичні напрацювання та новітні тенденції у сфері педагогіки початкового 

навчання. 

      Особливо слід відзначити вчителів, які в умовах дистанційного навчання працювали 

над самоосвітою: 

 «Освітній проект «На урок». Вебінар. Тема: «Мотивація до навчання під час 

карантину» (Пшенична І. І., Томаш І. І., Петренко О. Б.); 

 Вебінар «Онлайн середовище для організації роботи вчителя початкових класів під 

час дистанційного навчання (Панченко Н. І., Шевчук О. А., Павленко Г. Д.); 

 «Освітній проект «На урок». Вебінар. Тема: «Онлайн тести і принципи успішної 

взаємодії під час дистанційного навчання (Дзеціна Л. В., Гриненко К. П., 

Шаповалова Т. М.); 

 Вебінар «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» 

(Пшенична І. І., Бобко Н. В., Шаповалова Т. М., Пікуля Л. П.). 

     Всі класоводи були учасниками онлайн-вебінару «Як заповнювати електронні 

журнали» та отримали сертифікати. 

       Під час дистанційного навчання всі вчителі будували індивідуальні освітні траєкторії, 

опрацьовували методичні рекомендації, поповнювали арсенал творчого педагога. Кожен 

вчитель виконував реалізацію індивідуального освітнього маршруту дитини, надавав 

консультації учням та батькам різноманітними засобами комунікації (Viber, Zoom, Skype) 

та опанував роботу з електронним журналом. Реалізовувати свої методичні знахідки 

вчителям допомагають нестандартні форми проведення уроків з елементами STEM 

освіти, адже STEM – це поле для творчості вчителя та учнів. При цьому, найважливішу 

роль відіграє практичне застосування учнями отриманих знань. 

       Наші вихователі групи продовженого дня – творчі особистості. В основу їхньої 

роботи покладено підхід, що дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини. Це стає 

можливим завдяки використанню сучасних освітніх технологій, які відповідають 

пізнавальни інтересам та рівню розвитку мислення школярів. Слід відзначити роботу 

вихователів груп продовженого дня, які залучали школярів до різноманітних конкурсів, 

свят, квестів, тощо (Бикова М. О., Слюсар А. Г., Коноваленко Л. В.). Вихователі 

Вінниченко Т. П., Пряхіна О. П. вдало спрямовують свою роботу на пошук наукових 

новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів 

навчання й виховання дітей. Всі вихователі активно створювали різноманітні онлайн 

челленджі, флешмоби та проводили онлайн консультації. Діти мали можливість 

демонструвати неабиякі таланти співу, танців, декламування віршів, були учасниками 

різноманітних конкурсів. 

      Аналіз роботи МО свідчить, що вчителі та вихователі ГПД протягом року активно 

працювали над самоосвітою, застосовували улюблені методики, технології, прийоми для 

побудови гармонійних і конструктивних взаємин з учнями, над формуванням у них не 

тільки предметних компетентностей, а й життєвих. Отже, основним завданням учителя є 

забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та розвиток пізнавальної 

творчої активності, предметних та життєвих компетентностей учнів. Всі аспекти роботи 

були спрямовані на розкриття обдарованості кожної дитини. 

        Моніторингові дослідження навичок читання, письма, обчислювальних навичок, 

навичок мовленнєвої діяльності, орфографічних та пунктуаційних умінь молодших 

школярів свідчить про підвищення рівня знань та результативності навчання. 
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        Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних 

можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен 

учень працює з оптимальним навантаженням. Більше уваги вчителям початкових класів 

потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми й методи навчання 

добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному 

розвитку. Добираючи диференційовані завдання потрібно пам’ятати: для поетапної 

роботи потрібні не будь-які завдання. Підібрати для слабших завдання з поступовим 

зменшенням міри допомоги, а для сильніших – з ускладненням творчих завдань. Вчитель 

Панченко Н. І. успішно працює над впровадженням методики диференційованого 

навчання: добирає для школярів диференційовані домашні завдання, на уроках 

математики використовує логічні та творчі задачі, для здібних учнів добирає завдання 

творчого характеру. 

         З першого дня навчання педагогічний колектив початкової школи прагнув 

підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати 

традиції школи. Для створення і згуртування дитячого колективу активно 

використовувалися форми гри і свята. Школярі брали участь у різноманітних виховних 

заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо. Протягом року вчителі 

підготували і провели виховні заходи: родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, 

свята «Масляна», «Новорічні пригоди», благодійна акція «Святий Миколай, у кожну 

родину завітай!» тощо.        Вчителями були організовані виставки творчих робіт учнів 

«Математика навколо нас», «Світ очима дітей», було взято участь у виставках «Замість 

ялинки букет», «Великдень», «День захисника Вітчизни», «Підводний світ», «Юний 

натураліст» та інші.     Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи 

готуються спільно: учитель - батьки - діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи. 

        Щорічно учні початкових класів беруть участь у конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», 

«Геліантус» та Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, де учні посіли 

призові місця:  

серед 3 класів 
І   місце Бельдій Максим          3-А клас  вч. Томаш І.І. 

ІІ   місце Родітєлєва Ірина             3-Б клас  вч. Павленко Г.Д. 

ІІІ   місце Назарук Злата          3-А клас  вч. Томаш І.І. 

 

серед 4 класів 
ІІІ   місце Шимко Варвара            4-А клас           вч. Панченко Н.І. 

ІІІ   місце Морозов Кирил         4-В клас вч. Шевчук О.А. 

 

    Учні 4 класів брали участь у районних олімпіадах з математики, української мови, де 

посіли призові місця : 

Українська мова 

ІІ   місце Шимко Варвара         4-А клас вч. Панченко Н.І. 

ІІ   місце Агаджаннежад Софія    4-Б клас вч. Пшенична І.І. 

ІІІ   місце Аузіна Аріна                  4-Б клас  вч. Пшенична І.І. 

Математика 
І   місце Морозов Кирил           4-В клас вч. Шевчук О.А. 

ІІ місце        Булах Кіра                         4-Б клас         вч. Пшенична І.І. 

ІІ   місце Лещенко Кирило              4-А клас  вч. Панченко Н.І.  

 

              Відповідно до річного плану роботи школи у  листопаді 2019 року  пройшов 

Тиждень початкових класів під гаслом: «Кожній дитині – можливість творити», який мав 
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на меті розвиток творчої діяльності, професійної майстерності та компетентності 

педагогів; створення атмосфери успіху, яка сприяє розвитку особистості дитини, 

розкриттю унікальних здібностей вихованців, відчуття радості за свої досягнення, віри у 

власні сили, наполегливості у подоланні труднощів; обмін педагогічним досвідом, 

впровадження основних аспектів реформи освіти. Робота тижня була спланована так, щоб 

заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, 

сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів. На кожному уроці була робота в 

парах, групах, головоломки, ребуси, логічні задачі. Уроки пройшли цікаво, нестандартно. 

Несподівані гості, таємничі мандрівки, цікаві дослідження перетворили освітній процес в 

неймовірну подорож «Осіннім експресом». До проведення тижня учні та вчителі 

готувалися заздалегідь. Була проведена підготовча робота, що стосувалася проведення 

всього тижня та окремих його етапів. Головна організаторська роль належала вчителям. 

Їх ентузіазм, творчий підхід допомогли зробити цей тиждень справжнім улюбленим 

святом як для дітей, так і для дорослих.  

      Змістовними і захоплюючими були лепбуки учнів 1-х класів (вчителі Гриненко К. П., 

Пікуля Л. П., Бобко Н. В.).  Для першокласників характерне конкретно-образне мислення, 

тому вчителі перших класів спиралися на наочні образи та уявлення. Батьки 

першокласників брали активну участь разом зі своїми дітьми у створенні лепбуків. 

Поетичну майстерню – власні вірші про осінь представили учні 2-х класів, а 

третьокласники вразили сенканами на осінню тематику. Яскраві враження залишили 

твори учнів 4-х класів (вчителі Панченко Н. І., Пшенична І. І., Шевчук О. А.). 

       Приємною несподіванкою була «Галявина досліджень», на якій вихователі ГПД 

Бикова М. О. та Вінниченко Т. П. продемонстрували досліди для учнів 1-2 класів, а учні 

3-4 класів самостійно проводили експерименти, досліди, були магами та чарівниками. 

Неповторну атмосферу створив «Казковий ігроленд». Цей день перетворив учнів на 

казкових героїв. Було все: і казкові вікторини (3-ті класи), і гастролі міні-театру (4-ті 

класи), і марафон «В гості казка завітала» (1-2 класи). Особливо вразили малюнки 

сучасних казкових героїв учнів 2-х класів, про що свідчить робота з новітніми дитячими 

художніми творами (вчителі Литвин С. В., Дзеціна Л. В., Шаповалова Т. М.). 

       Український фольклор та власні навички образного мислення вміло поєднали виховні 

та навчальні моменти, спонукали дітей до роздумів про роль рідної мови. В 1-2 класах 

пройшли ігри «Словограй», підвелися підсумки дослідницько-пошукових проектів  

«Танцювальна Україна» (3-ті класи) та «Видатні постаті України» (4-ті класи). Вчителі 

Томаш І. І., Петренко О. Б., Павленко Г. Д. на високому рівні провели квест «З Україною 

в серці». У день майстрів Саморобкіних не тільки вчителі, а й учні виступали в ролі носіїв 

інформації, консультантів, помічників. Вестибюль школи перетворився на макет з LEGO 

«Школа майбутнього» (1-2 класи), на фоні дитячих робіт «Дива своїми руками» (3-4 

класи). 

      Вчителі та вихователі початкової школи привчають дітей до організованого 

систематичного здобуття знань, яке вимагає розвинених розумових, фізичних і вольових 

зусиль, виховують допитливість, працелюбність. Всі колеги продемонстрували 

компетентність щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій, інноваційний підхід 

до різних етапів уроку, були доцільно використані відеоматеріали та декорації. 

        Підсумовуючи, можна зазначити, що аналіз роботи педагогів, членів методичного 

об’єднання вчителів початкових класів дає підставу зробити висновок, що завдання, які 

випливають з науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконані. 

       Головним напрямком у роботі методичного об'єднання класних керівників (голова 

Литвин С.В.) було обрано модернізацію освітнього процесу шляхом впровадження 

інтерактивних технологій. МО класних керівників працювало над темою «Інноватика в 
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методиці проведення виховної роботи».  Робота класоводів була спрямована на 

реалізацію затверджених виховних планів у відповідності до виховних проблем, над 

якими працював кожен класовод. Заходи, проведені впродовж навчального року: 

презентації методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу», 

тренінг «Креативний педагог», майстер-клас «Успішний педагог – успішна школа», 

круглий стіл «Професійна майстерність класовода та вихователя». Головним результатом 

роботи є усвідомлення всіма вчителями нероздільності навчального та виховного процесу 

в школі, необхідності впровадження особистісного підходу у роботі з учнями. 

        Діяльність шкільного МО вчителів англійської мови була спланована на основі 

річного плану роботи школи. Протягом року  були проведені всі заплановані МК заходи. 

Відбулося 5 засідань МК (з яких 1 проведено дистанційно). Засідання проходили за 

окремими планами, на них затверджувались завдання для олімпіад, плани роботи з 

обдарованими учнями, позакласні виховні заходи, завдання для контролів мовленнєвої 

діяльності, матеріали для дистанційного навчання, розглядались актуальні питання 

викладання англійської мови в школі, новинки методичної літератури, періодичних 

фахових видань, рекомендації щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019 - 

2020 н. р., проведення тижнів англійської мови, участь в районних конкурсах,  тощо.  

            Проблема, над якою працювали вчителі англійської мови: «Творче спрямування 

діяльності вчителя школи на створення та забезпечення змістовної основи для всебічного 

розвитку  особистості учня з максимальним урахуванням його індивідуальних здібностей 

та обдарувань в НУШ».  Усі вчителі беруть активну участь у роботі не лише шкільного, 

але і районного МО; вивчають передовий досвід міста і активно використовують його у 

своїй практиці.  

Протягом навчального року в рамках тижня англійської мови в школі  були 

проведені різноманітні заходи з англійської мови: 

 

 Форма та назва заходу Рівень Учасники  

1 Online ABC Party шкільний 1 класи 

2 Five O’clock Tea шкільний 3 класи 

3 Voiceover Competition  шкільний          2-4 класи 

4 October Plenty шкільний 2 класи 

5 OurSchool’s got Talent шкільний 3 класи 

6 London Quest шкільний 4 класи 

7 Halloween Party шкільний 3 класи 

8 Spelling Bee шкільний 2-4 класи 

9 Online Excursions шкільний 1-4 класи 

 

Учні 4 класів брали  активну участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови, де показали високий рівень знань та отримали призові 

місця.  

І   місце        Аузіна Аріна                          4-Б клас        вч. Атаманенко М.В. 

                      Шкурко Богдан                      4-Б клас        вч. Левицька А.Ш. 

                      Агаджаннежад Колаі             4-Б клас        вч. Атаманенко М.В. 

                      Софія                         

ІІ  місце       Яковенко Софія                      4-Б клас        вч. Левицька А.Ш.          

           ІІІ місце      Булах Кіра                               4-Б клас           вч. Атаманенко М.В. 

                      Капустіна Кіра                       4-Б клас           вч. Штанько Т.В. 

                      Фіскінд Даніїл                        4-Б клас          вч. Левицька А.Ш. 
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                      Нечаєва Анастасія                 4-В клас          вч. Новосельська Н.В.  

                      Санковська Аріна                  4-А клас          вч. Цимбалюк О.А. 

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. Педпрацівники 

Дзеціна Л.В., Шевчук О.А., Пшенична І.І., Вінніченко Т.П., Безпала С.М., Захарченко 

А.В. пройшли чергові курси підвищення кваліфікації в ІППО Київського університету ім. 

Б.Грінченка, вчителі майбутніх перших класів – курси НУШ. За результатами атестації 

2019-2020 н.р.  вчителі початкових класів Ковалевська І.В., Шаповалова Т.М., Панченко 

Н.І. підтвердили свою кваліфікаційну категорію, вчитель англійської мови Новосельська 

Н.В. отримала вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель», 

вчитель англійської мови Атаманенко М.В., вихователі ГПД Вінніченко Т.П., Пряхіна 

О.Д.  отримали  ІІ кваліфікаційну категорію. 

Вчителі ПМК слідкують за новинками психолого-педагогічної методичної 

літератури, обирають оптимальні форми, методи і прийоми навчальної діяльності, 

постійно здійснюють самоосвіту через злагоджену роботу всіх структур підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. 

Адже, важливим завданням методичних комісій сучасної школи є розвиток 

пізнавальної активності учнів, виховання в них бажання працювати творчо, поповнювати 

та вдосконалювати свої знання, підтримка потреби учнів до постійної самореалізації. 

Невід’ємною складовою системи методичної роботи є виявлення обдарованих учнів, 

створення ефективних форм підтримки та розвитку творчих здібностей, становлення 

дослідницького способу мислення учнів, їхньої потреби самоосвіти та самовиховання. На 

кінець навчального року 206 учнів  3-4 класів мають оцінки високого і достатнього рівнів 

навчальних досягнень. Нагороджені похвальними листами за високі досягнення у 

навчанні  90 учнів  3-4 класів. 

Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації молодих 

педагогів. Головним завданням було надання методичної допомоги вчителям-

початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних 

заняттях та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання 

календарних планів, конструювання уроків, вимірювання обсягів домашніх завдань, 

ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків, формування власного 

портфоліо. 

         Враховуючи індивідуальні освітні запити та потреби учнів у 2019-2020 навчальному 

році у закладі продовжували роботу класи з білінгвальним навчанням, що передбачає 

поперемінне використання двох мов – державної та іноземної при вивченні окремих 

предметів (образотворчого та музичного мистецтв). Білінгвальне навчання сприяє 

розширенню загальноосвітнього кругозору учнів завдяки порівняльному аналізу 

іноземної та рідної мовленнєвих культур, формуванню толерантного мультикультурного 

ставлення до поглядів, пов’язаних із національною специфікою різних народів світу, 

стимулює необхідність подальшої самоосвіти та саморозвитку. Під час таких уроків 

іноземна мова з мети навчання перетворюється на його засіб. Використовуючи іноземну 

мову також як засіб спілкування та елемент гри в ході уроків білінгвального навчання 

учні  позбавляються однієї з головних психологічних перешкод у навчанні – відчуття 

страху за невірно сказане слово, адже предмети білінгвального циклу не оцінюються.  

Вчителі стимулюють учнів до спілкування іноземною мовою різноманітними засобами, 

спрямовують навчальний процес в руслі комунікативних потреб та уникнення 

навчальних ситуацій, що сприяють створенню мовного бар’єру.  

           Предметом особливої уваги у навчальному закладі визначено практичне втілення 

одного із ведучих принципів державної політики в освіті – адаптивність щодо потреб 

якісно нових освітніх послуг які б забезпечували не лише рівень функціональної 
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компетентності учня, враховували особливості його розвитку, але і забезпечували 

підготовку дітей на рівні європейських стандартів, формували випускника з 

європейським типом мислення, культури і поведінки.        

         Вчителі англійської мови користуються на уроках інтерактивним програмним 

забезпеченням навчально-методичного комплексу “Family and Friends” Oxford iTools 

Digital Classroom Resourses. Дана інтерактивна програма дозволяє в ігровій формі 

опрацьовувати новий граматичний та лексичний матеріал, повторювати та закріплювати 

раніше вивчене, копіювати інтонаційний малюнок мови орієнтуючись на зразки носіїв. 

Під час дистанційного навчання принципи адаптивності та гуманності  навчання 

впроваджувались за допомогою таких інтерактивних платформ як ZOOM,  Class Dojo, 

Classtime, Google Forms, Kahoot. Принцип диференціації забезпечувався роботою з 

ресурсною платформою IXL. Підтримуюче навчання забезпечували відкриті з цією 

метою Telegram канали. 

        Для впровадження в процес навчання інноваційних технологій школа має 

комп’ютерний кабінет, інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, демонстраційні екрани 

та плазмові телевізори-монітори. Впровадження в процес навчання молодших школярів 

інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує доступ до різних інформаційних 

ресурсів, сприяє збагаченню змісту навчання, надає йому логічний пошуковий характер, а 

також вирішує проблеми пошуку шляхів і засобів активації пізнавального інтересу учнів, 

розвитку їхніх творчих здібностей, стимуляції розумової діяльності.                                              

          Вивчення предмета «Інформатика»  в 2-4 класах сприяє формуванню і розвитку у 

молодших школярів ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-

компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній 

діяльності.  Впровадження в процес навчання молодших школярів інформаційно-

комунікаційних технологій забезпечує доступ до різних інформаційних ресурсів, сприяє 

збагаченню змісту навчання, надає йому логічний пошуковий характер, а також вирішує 

проблеми пошуку шляхів і засобів активації пізнавального інтересу учнів, розвитку їхніх 

творчих здібностей, стимуляції розумової діяльності. Уроки за даною програмою у 2-4 

класах проводить вчитель інформатики Єгорова Ірина Володимирівна, яка досконало 

володіє знаннями методики застосування інформаційних технологій у початковій школі, а 

також неухильно дотримується на уроках санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

вікових особливостей учнів. На своїх уроках Єгорова І.В. успішно впроваджує 

інтерактивні методи та інформаційні форми навчання, що дозволяють ефективно 

побудувати навчальний процес та зацікавити молодших школярів, створити таку 

атмосферу в класі, яка найкраще сприяє співпраці, порозумінню й доброзичливості, 

створює умови для ефективного засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення. 

 Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває 

життя і проблеми всього суспільства, тому освіта сьогодні – важливий чинник управління 

змінами у суспільстві. Система освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з 

урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей, батькам – упевненість за долю 

їхніх дітей, а працівникам освіти – гідні умови праці і життя, умови для професійного 

росту, самореалізації. І з цією метою необхідно впроваджувати в навчально-виховний 

процес новітні технології, орієнтовані на особистість учня. У практику роботи нашої 

школи активно увійшли: 

  • проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і вмінь 

із різних видів діяльності, передбачають таку систему організації навчання, за якої учні 

набувають знань, умінь і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань, 

проектів; 
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 •  ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі завдання на основі 

вибору альтернативних варіантів (рольові та ділові ігри); 

  • інтерактивні технології – ґрунтуються на концептуальних ідеях співробітництва, 

взаємонавчання (робота в групах,   «мозковий штурм»,   «кейс-метод», «акваріум»,  

«асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», взаємне навчання тощо); 

  • інформаційно-комунікаційні технології, спрямовані на формування вмінь роботи 

з інформацією, дослідницьких умінь, умінь приймати оптимальне рішення, цілісне 

інформаційне забезпечення; 

   • педагогічна технологія створення ситуації успіху – націлена на створення 

ситуації успіху для розвитку особистості дитини, надає кожному можливість відчути 

радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри в свої сили; 

  • технологія розвитку критичного мислення – представляє собою сукупність 

різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої 

активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних 

знань. 

Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є    вимогою 

сьогодення. Діяльність нашої школи побудована так, щоб кожен учитель міг найбільш 

повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчий пошук кожного учня.  

         Усвідомлюючи роль і значення інноваційного характеру діяльності педагогів школи, 

що спонукає до пошуку нових підходів, освітніх технологій, формування власне іншої 

психологічної установки щодо здобуття якісної освіти, екологічних стосунків з 

навколишнім світом, нових вимірів сенсу життя вважати пріоритетними завданнями на 

2020-2021 н. р. в методичній роботі: 

 модернізацію освітнього процесу (впровадження інноваційних педагогічних 

технологій);  

 залучення педагогів до участі в реалізації експериментальної роботи, написання 

авторських програм, методичних розробок, статей та публікацій, що стане 

безпосереднім виразником творчого потенціалу кожного вчителя; 

 продовження впровадження у 4-Б класі науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України»; 

 продовження впровадження у 4-В класі всеукраїнського експерименту 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 

освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої 

освіти»; 

 забезпечення умов, мотивації для пошукової, дослідницької діяльності педагогів, їх 

участі в семінарах, конференціях та конкурсах; 

 забезпечення активного впровадження здоров’язбережувальних технологій в 

практичну діяльність;  

 постійне удосконалення рівня володіння педпрацівниками ІКТ і розширення 

використання ІКТ у освітньому процесі, методичній роботі та управлінській 

діяльності; 

 створення бібліотечного фонду наукової, довідкової і пізнавальної літератури для 

учнів з яскраво вираженими здібностями. 

       Отже, удосконалені форми методичної роботи спонукатимуть педагогів до творчості, 

допоможуть вчителю пройти шлях від звичайного фахівця - професіонала до творчої 

особистості з активною позицією, прагненням до самоутвердження й самореалізації. 
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Забезпечення якості освіти. 

Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. 

 

Головною метою діяльності педагогічного колективу є створення 

найсприятливіших умов для забезпечення високої якості освіти. 

У закладі створено всі необхідні умови для навчання і виховання обдарованих 

дітей. Відповідають сучасним вимогам кабінети початкових класів, комп’ютерний  

клас, кабінети англійської мови. Навчальні кабінети мають хороше наповнення  

методичними, дидактичними матеріалами.  

В другій половині  дня діти  розвивають  свої здібності на заняттях зі 

спортивних танців, шахів, хортингу, тенісу, футболу, бісероплетіння, вчаться грати 

на сопілці, створені студії за інтересами. 

 У школі створено відповідні умови для розкриття і реалізації потенційних 

можливостей, розумових і фізичних здібностей учнів молодшого шкільного віку. 

Впродовж  2019-2020 навчального року вихованці нашої школи брали  

активну участь у  конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Геліантус» та 

Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, де учні посіли призові 

місця:  

серед 3 класів 
І   місце Бельдій Максим          3-А клас 

ІІ   місце Родітєлєва Ірина             3-Б клас 

ІІІ   місце Назарук Злата          3-А клас 

серед 4 класів 
ІІІ   місце Шимко Варвара            4-А клас 

ІІІ   місце Морозов Кирил         4-В клас 

    Учні 4 класів брали участь у районних олімпіадах з математики, української 

мови, де посіли призові місця : 
Українська мова 

ІІ   місце Шимко Варвара         4-А клас 

ІІ   місце Агаджаннежад Софія    4-Б клас 

ІІІ   місце Аузіна Аріна                  4-Б клас 

Математика 
І   місце Морозов Кирил           4-В клас 

ІІ місце        Булах Кіра                         4-Б клас 

ІІ   місце Лещенко Кирило              4-А клас 

Англійська мова 
І   місце        Аузіна Аріна                          4-Б клас 

                      Шкурко Богдан                      4-Б клас 

                      Агаджаннежад Софія            4-Б клас 

ІІ  місце       Яковенко Софія                      4-Б клас 

            ІІІ місце      Булах Кіра                               4-Б клас 

                     Капустіна Кіра                       4-Б клас 

                    Фіскінд Даніїл                        4-Б клас 

                    Нечаєва Анастасія                 4-В клас 

                     Санковська Аріна                  4-А клас 
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        В школі працює 12 класів, учні 3-4 класів  поглиблено вивчають англійську 

мову відповідно до профілю школи з 1-го класу  по 4 години на тиждень. При  

цьому відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  N 128 від 

20.02.2002  для поглибленого вивчення іноземної мови класи діляться на 3 групи. 

      Учні школи повністю забезпечені підручниками з англійської мови 

рекомендованими МОН України. Вчителі школи продовжують паралельно 

користуватися основною та додатковою літературою європейського зразка з метою 

викладання іноземної мови відповідно до вимог сучасності, а саме навчально-

методичним комплексом “Family and Friends” Oxford University Press.  Даний  

комплекс включає програмне забезпечення для інтерактивної дошки “I-Tools”, що 

урізноманітнює та інтенсифікує процес ознайомлення з новим граматичним та 

лексичним матеріалом та пропонує широку низку інтерактивних завдань для 

закріплення та тренувальних вправ. 

        Загальний відсоток  якості засвоєння програм з англійської мови учнями 3-4-х 

класів за річним оцінюванням складає  95 % . Зазначені дані свідчать про належний 

рівень професійної підготовки вчителів та високий рівень мотивації учнів до 

засвоєння знань та оволодіння мовленнєвими компетентностями. Школа вважає 

участь учнів у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з англійської мови  

складовою частиною  підвищення мотивації до вивчення англійської мови.  Ми 

приділяємо велику увагу позакласній роботі за інтелектуальним напрямком. В 

школі налагоджена система роботи з обдарованими учнями - щотижнево проходять 

заняття з англійської мови за програмою OXFORD “Grammar for schools 2”. 

       Таким чином, система роботи з обдарованими дітьми в закладі освіти дає певні 

позитивні результати. 

 

       У 2019-2020 навчальному році  Подякою Деснянської районної місті Києві 

державної адміністрації нагороджена вчитель початкових класів Пшенична І.І., 

Грамотою Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації нагороджено педпрацівників Цимбалюк О.А., Гриненко К.П., 

Панченко Н.І., Коноваленко Л.В., Захарченко А.В., Аніщенко В.П., Подякою 

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – 

Вінніченко Т.П., Атаманенко М.В.  
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Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. 

Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження 

скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми 

  
   Виховна робота в СШ №322 протягом 2019/2020 навчального року була 

спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».  

Для  їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального 

закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки 

виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, 

екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, 

заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення «Основних орієнтирів виховання учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених  Наказом Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 року. 

      Уся виховна робота в школі проводилися з метою реалізації виховної теми 

навчального закладу «Використання передових технологій виховного процесу як 

умови для повноцінного морального, психологічного, духовного, фізичного розвитку 

учнів, становлення творчої особистості, здатної до продуктивної праці; виховання 

особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні, спирається 

на традиції української державності, національно-визвольної боротьби українського 

народу, громадянську свідомість, здатність критично і незалежно мислити, бути 

активним у відстоюванні своєї позиції та готовим до захисту незалежності й 

територіальної цілісності української держави». Реалізуючи цю тему, педагоги школи 

використовували різноманітні форми та методи.                              

    СШ №322 працює над вирішенням проблеми  «Формування мотиваційної сфери 

учасників освітнього процесу в умовах впровадження Державного стандарту початкової, 

базової та повної загальної середньої освіти». Класні керівники  застосовують елементи 

інноваційних технологій у виховному процесі, вдосконалюють традиційні форми, 

прийоми, методи виховання, приділяють увагу урізноманітненню способів контролю, 

корекції, моніторингу результатів виховної діяльності. 

МЕТА:  передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій 

основі формування особи стіс них рис громадянина України: національної свідомості, 

розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, 

екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту,формування 

морально-духовної життєво компетентної особистості 

ЗАВДАННЯ: 

 створення відповідних умов для формування і розвитку високоінтелектуальної 

свідомої особистості з громадянською позицією, яка готова до конкурентного 

обрання свого місця в житті. 

  формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля держави, готовність її захищати; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-

матері, культури та історії свого народу; 

 формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 
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 прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та 

представників інших націй, які живуть в Україні; 

 виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї 

світоглядницької позиції; 

 утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, 

доброти, працелюбності та моралі; 

 формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря; 

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення 

їхнього здоров'я; 

 виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; 

 формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами 

людини та її громадянською відповідальністю; 

 формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою; 

 розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей, забезпечення умов їх 

самореалізації; 

 формування у дітей уміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в 

умовах ринкових відносин. 

Організація та проведення заходів у закладі освіти: 
№ 
з/п 

Дата 
проведення 

заходу 

Форма 
проведення 

заходу 

Назва заходу Аудиторія 
(к-ть учнів/ 
вчителів/ 
батьків) 

Запрошені 
особи (ПІБ, 

посада, 
організація

) 

Примітка 
(результат

ивність) 

1.  
 

02.09.19 Родинне свято «Перший дзвоник 
кличе нас до школи!» 

400/26/200 - - 

2.  09.09.19 Загальношкільна 
ранкова зарядка 

"В здоровому тілі – 
здоровий дух" 

400/26/200 - - 

3.  12.09.19 Олімпійський 
урок 

“Історія Олімпіського 
руху” 

400/12/- - - 

4.  13.09.19 Практичне 
заняття з 

евакуації на 
випадок 

виникнення 
надзвичайної 

ситуації 

«Вогонь-друг, вогонь-
ворог!» 

400/12/- - - 

5.  20.09.19 Свято до Дня 
Миру 

«Хай буде мир на всій 
Землі!» 

400/12/- - - 

6.  27.09.19 Благодійний 
ярмарок 

смаколиків. 

«Відкриті серця» 400/26/200 - - 

7.  14.10.19 Спортивні 
змагання  

"Козацькі забави" 100/4/- - - 

8.  21.10.19 Виховний захід «Apple Day» 60/6/- - - 

9.  26.10.19 Конкурс 
озвучування 
англомовних 
мультфільмів  

"THIRD ANNUAL 
VOICEOVER CONTEST" 

400/6/100 - - 

10.  24.10.19 Свято Halloween 60/6/- - - 

11.  25.10.19 Квест London Quest 60/6/- - - 

12.  26.10.19 Посвята в «Ми однокласники, 70/6/- - - 
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першокласники ми першокласники» 

13.  14.11.19 Конкурс-гра «Козацькому роду 
немає переводу» 

7 - ІІІ місце 

14.  21.11.19 День пам’яті  «Дня Гідності та 
Свободи» 

400/26/- - - 

15.  грудень Новорічна 
вистава  

«Наречена для 
Кощія» 

400/6/100 - - 

16.  22.01.20 Ланцюг заходів «Україна – єдина 
Соборна держава» 

400/6/100 - - 

17.  24.02.20 Ігровий тренінг  «Дружній клас» 30/1/- - - 

18.  21.02.20 Виховний захід "Краща мова єднання 
- це українська". 

400/6/100 - - 

19.  27.02.20 Конкурс 
екологічної моди 

«Міс Дюймовочка» 20/20/40 - Шкільний 
етап 

20.  березень Дитячий 
флешмоб  

"Все буде добре!" 400/26/- - - 

21.  травень Загальношкільни
й флеш-моб  

«Мак Пам’яті» 400/26/200 - - 

22.  травень Ланцюг заходів День пам'яті жертв 
геноциду 

кримськотатарського 
народу. 

400/26/200 - - 

23.  травень Загальношкільни
й онлайн 
флешмоб 

«День Вишиванки» 400/26/200 - - 

24.  травень Онлайн свято «Прощавай, 
Букварику!» для 1-х 

класів 

30/2/30 - - 

25.  травень Загальношкільне 
свято 

День Сусіда 400/26/200 - - 

26.  травень онлайн свято «Останній дзвоник» 400/26/200 - - 

 

Участь учнів у заходах районного, міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів: 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 

заходу 

Організатор 
заходу  

Місце 
проведення 

Форма проведення, 
назва заходу 

Кількість 
учнів, які 

взяли участь 

Примітка 
(досягнення, 

місце, 
продовженн

я роботи, 
тощо)  

Районні заходи 

1. 28.09.19 Управління 
освіти 

Деснянської 
районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

СШ №276 Конкурс 
патріотичної пісні 

«Україна від А до Я» 

Колектив 
учениць 4-А 

класу 

ІІІ місце 

2. жовтень Будинок 
природи 

Будинок 
природи 

Конкурс малюнків 
«Мій домашній 
улюбленець» 

15 Призові 
місця 

3. Жовтень-
листопад 

ЦДЮТ ЦДЮТ Районний конкурс-
гра «Козацькому 

роду немає 

7 ІІІ місце 
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переводу». 

4. Грудень  Будинок 
природи 

Будинок 
природи 

Конкурс малюнків 
«Новорічна ялинка» 

12 Призові 
місця 

6. 01.10.19 Управління 
освіти 

Деснянської 
районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

Управління 
освіти 

Деснянської 
районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

Конкурс малюнків 
«Пожежна безпека 

очима дітей» 

5 - 

8. 10.12.19 Київський 
міський 
центр 

«Родинний 
дім» 

Київський 
міський 
центр 

«Родинний 
дім» 

Конкурс малюнків 
«Світ без 

насильства очима 
дітей» 

4 - 

7. 26.02.20 Управління 
освіти 

Деснянської 
районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

Управління 
освіти 

Деснянської 
районної в 
місті Києві 
державної 

адміністрації 

Конкурс малюнків 
«Охорона праці 

очима дітей» 

3 - 

З метою формування в учнів знань з безпеки життєдіяльності у закладі проведені 

тижні безпеки життєдіяльності, що включали в себе різноманітні заходи, спрямовані на 

популяризацію знань з безпеки життєдіяльності, формування в учнів уміння правильно 

поводитися у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та 

оточуючим.  

З метою створення здоров'язберігаючого освітнього простору в закладі розроблена 

система здоров’язберігаючих заходів, в тому числі організоване щоденне проведення 

ранкової зарядки. Спланована система заходів з формування в учнів свідомого ставлення 

до здорового способу життя, проводяться спортивні змагання та свята. 

З метою розвитку в учнів інтересу до знань у закладі проводяться День знань, 

предметні олімпіади, ігри інтелектуального характеру з навчальних предметів, 

відзначення ювілейних дат.  

Серед заходів художньо-естетичного напрямку слід відзначити концерт до Дня 

вчителя, відвідування концертів філармонії, культурно-розважальних заходів. 

У напрямку родинно- сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної 

взаємодії  між батьками та вчителями. На години спілкування запрошуються батьки, де 

вони розповідають про свої професії, захоплення . 

Актуальним питанням 2019-2020 навчального року є патріотичне виховання. З цією 

метою проводяться тематичні заходи у закладі. Проведені загальношкільні заходи до Дня 

захисника України та Дня визволення міста Києва від нацистських загарбників.  

 

1. Методичне об’єднання класних керівників  

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об'єднання класних 

керівників.   
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Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ 

внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-

методичну та організаційну роботу класних керівників. 

Діяльність методичного об’єднання класних керівників була спрямована на 

реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього 

середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та 

духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців. 

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність 

яких відповідає віковим особливостям учнів і спрямована на виховання у них ціннісного 

ставлення до себе, родини,людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, 

ставлення до держави. 

Було проведено 4 засідання на яких було розглянуто питання планування виховної 

роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, 

розглядалися питання боулінгу серед учнів,вивчалися новинки педагогічної літератури, 

педагогічний досвід, нетрадиційні методи і форми проведення виховних заходів. В роботі 

МО брали участь 12 класних керівників. 

Темою першого засідання було: Основні вимоги до планування виховної роботи в 

школі на 2019-2020 н.р. Організація виховної роботи в класах. 

На другому засіданні обговорювали питання як запобігти виникненню булінгу в 

учнівському колективі. В січні розглядали питання у формі круглого столу: нетрадиційні 

методи і форми проведення виховних заходів « Від творчого прийому до творчого уроку 

та заходу». Четверте засідання ШМО: « Ярмарок виховних ідей» на якому класовод 

Шаповалова Т.М. та Панченко Н.І. поділилися досвідом формування у учнів здорового 

cпособу життя. 

Класні керівники разом з учнями були учасниками таких виховних заходів: родинне 

свято до Першого Дзвоника, проведенні Першого уроку. Були організовані та проведені 

години спілкування  до Міжнародного дня миру,до Міжнародного дня толерантності, до 

роковин трагедії в Бабиному Яру, урок мужності до Дня захисника України, до 

Міжнародного дня людей похилого віку, до Дня визволення України від фашистських 

загарбників,  до Дня української писемності, урок пам’яті до Дня пам’яті  жертв 

Голодомору « Незгасна свічка болю і скорботи», до відзначення Дня Гідності та Свободи, 

до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС.  

Велика увага приділялася громадянському вихованню: конкурс малюнків 

«Права очима дітей», екологічному вихованню: виховні години « Земля- наш дім», 

конкурс малюнків « Мій улюблений куточок природи». 

У співпраці з педагогом- організатором закладу Боярченковою В.М. були проведені 

«Посвята в першокласники», благодійний ярмарок до Святого Миколая», флешмоб до 

Свята вишиванки, конкурс « Міс Дюймовочка», конкурс патріотичної пісні, в якому 

учениця 4А посіла ІІІ місце в районі, он-лайн родинне свято «країна спогадів та мрій» до 

закінчення навчального року. 

У позашкільний час учні відвідували екскурсії. 

2А клас Шаповалова Т.М. відвідали ТЮГ, 3-Б клас Павленко Г.Д. - хлібокомбінат « 

Кулиничі»,2-Б і 2-В класи Дзеціна Л.В. та Литвин С.В.- страусина ферма, 4-А, 4-В класи – 

Львівську майстерню шоколаду. 4-Б – Державний музей авіації України. 

Методичне об’єднання класних керівників в 2019-2020 н.р. працювало у творчому та 

продуктивному форматі. Кожен класний керівник доклав чимало зусиль для творчого 

співробітництва, підвищення педагогічної майстерності, налагодження співпраці з 

батьківською громадськістю, з керівниками гуртків.  
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2. Гурткова робота  
  3 метою покращення роботи по розвитку художньої самодіяльності учнів, виявлення 

обдарованих дітей в галузі музичної творчості, хореографії, активізації позакласної 

роботи, посилення пропаганди здорового способу життя засобами залучення учнів до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом протягом 2019- 2020 н.р. у школі 

працювали такі гуртки: 

o  «Вокальний ансамбль»  (керівник Суровикіна-Чебан О.П..) 

o Ансамбль«Сопілкарі»  (керівник Суровикіна-Чебан О.П.) 

o Баскетбол ( керівник  Сорокін О.М.) 

o Шахи ( керівник  Аніщенко В.П.) 

o Хортинг( керівник  Сорокін О.М.) 

o Теніс( керівник  Сорокін О.М.) 

o Спортивні танці (керівник Захарченко А.В.) 

o Футбол (керівник Войтко І.А.) 

   Робота гуртків ефективно впливає на розвиток творчого потенціалу учнів. Гуртки 

користуються великою популярністю серед дітей.  

   Заняття проводяться по групах за віковою категорією. Гуртки мають плани гурткових 

занять, ведуться журнали обліку.  

  Головною ознакою занять в спортивному гуртку з хортингу є налаштованість учнів на 

роботу, вивчення нових прийомів, а не просто на гру. Вихованці цього гуртка показували 

гарні результати в змаганнях, де отримували численні грамоти та медалі.  

   Основною метою робота гуртків теніс, хортинг є: виховання фізичних якостей - сили, 

спритності, уваги та швидкості, поглиблене вивчення спортивних ігор, що сприяє 

розвитку товариськості, згуртованості та колективізму в команді.  

   Основною метою роботи гуртка футбол є: виховання фізичних якостей – сили 

,спритності, уваги та швидкості, поглиблене вивчення спортивних ігор, що сприяє 

розвитку товариськості, згуртованості та колективізму в команді. 

Вихованці гуртків є  призерами районних змагань з футболу «Шкіряний м’яч». 

    Вихованці шахового гуртка приймали активну участь у різноманітних шахових 

турнірах районного, міського рівнів, де займали призові місця, отримували грамоти, 

медалі та кубки. Зокрема, на досить високому рівні учні захищали честь школи  

в конкурсі «Київська весна» - 2020»  

в районних змаганнях «Кришталева тура»  

в змаганнях на першість України «Швидкі шахи»  

 Система художньо-естетичного виховання засобами різних видів мистецтва, зокрема 

хореографії існує в школі давно. На заняттях танцювального учні вчаться передавати 

рухами та пластикою багатогранність характеру людини, певний емоційний стан, 

набувають художньої майстерностї рухів; здійснюють постановки спортивно-

хореографічних композицій. Заняття проводяться на високому професійному рівні. Діти 

приймають участь у всіх загальношкільних концертах, районних заходах.                       

 Планомірна, змістовна робота гуртка сопілкарів сприяла гармонійному розвитку 

особистості, прищепленню їй естетичного смаку на основі української народної музики. 

формуванню художньо-естетичного смаку дітей засобами музичного мистецтва. 

Проведення цього гуртка дає можливість реалізувати дітям свої творчі здібності, проявити 

таланти. 

 Всі шкільні гуртки за напрямами: 
№ 

з/п 

гурток  кількі

сть 

програма, за 

якою 

ПІБ  захід  

(назва,  

результати
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(назва) учнів працює керівника форма, 

рівень) 

вність 

(місце, 

нагорода, 

подяка 

тощо) 

1 Баскетбол 15 Лист 

МОНмолодь

спорту 

України 

№14/18  

Г-827 від 

06.12.2010 

Сорокін О.М. Шкільні 

змагання 

 

2 Хортинг 30 Лист ІІТЗО 

МОНмолодь

спорту 

України 

№1.4/18  

Г-462 від 

25.06. 2011 

Сорокін О.М. Кубок 

Деснянської 

федерації 

хортингу у 

розділі 

«двобій 

І місце 

Шакун Б. 

Сорокіна К. 

3 Шахи 30 Лист 

МОНмолодь

спорту 

України 

№14/18  

Г-827 від 

06.12.2010 

АніщенкоВ.П. Кубок 

Києва, 

Шаховий 

фестиваль 

на Оболоні 

Призові 

місця 

4 Спортивні 

танці 

45 Лист ІІТЗО 

МОНмолодь

спорту 

України 

№1.4/18  

Г-462 від 

25.06. 2011 

ЗахарченкоА.В. Святковий 

концерт 

Учитель! 

Перед 

іменем 

твоїм 

вклоняємось 

доземно» 

СШ №322 

5 Теніс 15 Лист 

МОНмолодь

спорту 

України 

№14/18 

Г-827 від 

06.12.2010 

Сорокін О.М. Шкільні 

змагання 

СШ №322 

6 Вокальний 

гурок 

20 Лист 

Міністерства 

освіти  

і науки 

України», 

протокол 

No1/11-4657 

Суровикіна-Чебан 

О.П. 

Районний 

фестиваль-

конкурс 

«Срібне 

джерело» 

СШ №322 
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від 

08.04.2016 

7 Ансамбль 

сопілкарів 

20 «Схвалено 

науково- 

методичною 

комісією з 

позашкільно

ї освіти 

науково- 

методичної 

ради  

з питань 

освіти 

Міністерства 

освіти  

і науки 

України», 

протокол 

No3 від 

29.12.2015 

 

Суровикіна-Чебан 

О.П. 

Виховний  

захід «Січень 

крокує, 

свята дарує» 

 

СШ №322 

 

3. «Правова освіта, профілактика правопорушень та шкідливих звичок, 

формування здорового способу життя»  

  Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня  правової 

освіти у жовтні 2019 року,  Всеукраїнського тижня права у грудні 2019 року, тижнів 

боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, конкурсу плакатів та 

малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних 

виховних годин: 

- виховні години на тему : « Знаємо свої права , виконуємо свої обов’язки», « Діти та 

їх права»,» Кого можна назвати культурною людиною?», бесіди « Вічні цінності « , 

« Яка людина заслуговує на повагу іншої», « Як жити з людьми у мирі» 

- використовуються активні форми й методи виховного впливу на учнів( рольові 

ігри, дискусії, діалоги тощо) 

- сімейно- шкільне виховання гармонізується на засадах гуманізму, доброзичливості, 

демократизму, партнерських відносин учасників освітнього процесу. 

 
№ Дата Заходи, які проводились Ким проводились 

1 19.11.19 Зустріч з представниками сектору 

ювенальної превенції 

Деснянського УП ГУНП у місті 

Києві 

Воронюк М.С., Янковська С. 

 

 

1) Найцікавіші заходи, проведені ЗНЗ з правової освіти, щодо попередження правопорушень 

№ Дата  

проведення 

Назва заходу 

(вказати рівень: шкільний, районний, 

Примітка 

(досягнення, місце, 

продовження 
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міський і т.п.) роботи, тощо) 

 09.11.19 Урок справедливості в рамках проекту 

«Підвищення обізнаності дітей з 

діяльністю суддів». 

- 

 

У школі існує своєрідна система профілактичної роботи:  

- контроль за відвідуванням учнями школи  класоводами в класних журналах, в 

спеціальному журналі відвідування; 

- Розроблені спеціальні правила для учнів; 

- Проводяться цикли  виховних заходів на правову тематику ( бесіди, години 

спілкування , ігрові моменти); 

- Учні охопленні заняттями в шкільних  та позашкільних гуртках та секціях; 

- Учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями 

- Ведеться постійна індивідуальна робота з учнями та батьками. 

- Створена та діє в шкільної бібліотеці виставка з правової тематики на якій зібрана 

література з правової освіти.  

 Також, протягом року проводилась робота з батьківської громадськістю в поглибленні 

правової освіти: 

 Проведення загальних батьківських зустрічей; 

 Проведення  класних батьківських зустрічей з запрошенням на них 

представників правоохороних органів Деснянського району міста Києва. 

 Залучення батьків – робітників правоохороних органів до співпраці. 

 Проведення батьківського анкетування, тощо 

Класоводи здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю 

знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів вивчають характер 

та  прояви особистості учнів, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за 

інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. 

Результатом роботи є відсутність учнів на внутришкільному обліку  

     Паралельно з класоводами роботу проводила психолог школи – Безпала  С.М. Так, за  

минулий рік психологом школи складено шкільний банк данних на дітей контрольованої 

категорії.  

З метою утвердження та пропаганди здорового способу життя, запобігання 

негативним проявам серед дітей протягом року проводились: 

 Тиждень профілактики та негативних явищ  «Діти за здоровий спосіб життя»  , 

 Виховні заходи щодо пропаганди здорового способу життя , присвячені 

Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом.  

 виховні години 

           1 кл. – “Чисті руки” 

   2 кл. – “Речі безпечні та небезпечні” 

           3 кл. – “Вчуся робити правильний вибір” 

           4 кл. – “Як навчитися казати “ні” 

 конкурс малюнків  «Скажемо СНІДу –ні!» ( 1-4 класи) ,   
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 Година спілкування за участю батьків  «Режим дня школяра»   

 Диспут  « В Європі сьогодні курити – не модно»   (для учнів 4-х  класів) 

 Загальношкільні батьківські збори «Шкідливі звички та їх профілактика»  для 

батьків учнів 4 класів   

 Конкурс малюнків «Краще не палити!»,  

 Тематичний тиждень  «Власне здоров'я – у власних руках»  

 

4. Гендерна політика «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків»              

    При плануванні та складанні плану виховної роботи школи, є важливим врахування 

гендерного підходу, що базується на партнерських засадах, рівних можливостях жінок і 

чоловіків у різних сферах життєдіяльності.  

З цією метою в школі  в січні проходив тиждень ґендерної рівності. В рамках даного 

тижня у 2 класі пройшов День толерантності під гаслом «Поспішай добро чинити, менше 

буде зла на світі». На уроках та на перервах учні вчилися поважати думку інших, не 

ображати тих, хто поруч. 

      На уроці «Я і Україна» діти закріплювали правила гостинності. У дружньому колі 

пили чай, ділилися новинами.  

Закінчився день годиною спілкування «Добре і погане у вчинках хлопчиків і дівчаток». 

Пригадували героїв казок, мультфільмів жіночої і чоловічої статі, визначали позитивні та 

негативні риси характеру.  

Проект гендерної рівності «Ми партнери» під лозунгом « Я + Ти = Ми » був проведений у 

4 класі. В рамках цього проекту було проведено такі заходи: 

      1. «Гендерні відносини»; 

      2. «Разом пізнаємо світ»;  

      3. «Ми одне ціле»; 

      4. «Спільна праця-задоволення для кожного»;  

      5. «Коли за справу беремося гуртом, весело і радісно відпочивається разом». 

       Педагогічний колектив спрямував роботу на запобігання дитячому травматизму як 

під час освітнього процесу так і у позаурочний час.  Значна увага була приділена 

проведенню профілактичних бесід, інструктажів, організації чергування учнів у школі, з 

боку адміністрації посилено контроль за проведенням профілактичної роботи щодо 

запобігання випадкам травмування учасників освітнього процесу, у тому числі і 

дорожньо-транспортному травматизму. 
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Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками 
 

Сучасне суспільство не можна уявити без освіти та освічених людей. Саме тому для 

кожної дитини важлива якість освіти. Сьогоднішні учні в майбутньому – лікарі, 

інженери, вчителі, водії, чиновники тощо. Всі процеси  в суспільстві пов’язані між собою. 

Наскільки компетентними в своїй професії будуть люди, настільки вищою буде якість 

життя в країні. Усе починається зі школи та потребує високого рівня освіти і освітян. 

Таку школу можна побудувати, втілюючи технологічні новинки в навчальний процес і 

прагнучи підвищити особистісний  професійний рівень педагогів та персоналу. В освіті 

ключову роль в цих процесах грає шкільна бібліотека, як центр творчого розвитку та 

інформаційний і методичний центр.                                

      Шкільна бібліотека - це фундамент освіти і самоосвіти, скарбниця людських знань. 

Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає 

систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знань із навчальних 

предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить читачів із 

різноманітними джерелами інформації. У своїй роботі керується Законами України "Про 

освіту", "Про бібліотеки і бібліотечні справи", нормативними документами Міністерства 

освіти України. 

    Діяльність бібліотеки спрямована на виявлення здібностей кожного учня та їх 

розвиток, формування активної громадянської позиції, інтересів і потреб у читанні, 

розширенні духовного світу. 

   Робота шкільної бібліотеки спрямована на вирішення таких завдань: 

- Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного 

процесу; 

- Виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку 

інформації, свідомого осмислення добору інформаційних джерел, формування навичок 

систематизації та особистої оцінки інформації; 

- Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів; 

- Розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння 

успішному засвоєнню ними навчальних програм; 

- Виховання учнів на високих зразках світової та вітчизняної культури, формування на 

цій основі національної свідомості, шанобливого ставлення до книги, як до головного 

джерела знань; 

- Пропаганда здорового способу життя. 

- Сприяння самоосвіти учнів та педагогів за допомогою різноманітних форм і методів 

бібліотечної роботи, забезпечення їх необхідною літературою, інформацією; 

- Піднесення на якісно новий рівень бібліотечної справи з тим, щоб кожен учень оволодів 

основами бібліотечно-бібліографічних знань; 

- Формування дієвого бібліотечного фонду на основі запитів, інтересів і потреб читачів; 

- Комплексні вивчення та розвиток читацьких інтересів; 

- Використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до 

рідного краю, пробудження інтересу до історії своєї Батьківщини; 

- Виховання мовного етикету популяризації української культури, глибокої поваги до 

державної рідної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу 

та інших народів та націй; 

- Своєчасне забезпечення учнів та педагогічного колективу навчальною, художньою та 

методичною літературою; 
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- Реалізація мережевої взаємодії в рамках ефективного використання фондів шкільних 

підручників; 

- Збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи. 

Виховання бережливого ставлення до підручників.     

          На 01. 06. 2020: 

   Кількість читачів за списками школи складає: 510. З них адміністрація та педагогічні 

працівники: 37;  учнів: 421 ; персонал:  15.   

  Основний фонд складає 1746 примірників та фонд підручників 4556 примірників. 

  Кількість книговидач за 2019-2020 н.р. складає: 1214 примірників художньої літератури; 

118 примірників журналів; 181 підручник для додаткових занять. 

  Кількість відвідувань: 3154.    

   Аналіз книговидач показав, що найбільшим попитом користується художня література 

53% , періодика – 17%; природнича література – 9%, педагогічна література – 1,5%. 

У бібліотеці активно використовуються енциклопедії, довідники, словники, 

бібліографічні посібники, мережа Інтернет. Наявність доступу до мережі Інтернет значно 

підвищує рівень бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. 

Середня книговидача щодня становить 24 примірники документів. 

    Кількість проведених заходів:  

 Основною формою популяризації книг і читання є книжкові виставки та бібліотечні 

уроки, бо основою пізнання є візуальне сприйняття інформації. Протягом 2019-2020 

навчального року було організовано 23 літературно-тематичних  виставки на актуальну 

соціальну, етичну, моральну  та програмову тематику та 7 постійно діючих виставки: 

«Свою Україну любіть!», «Ми люди, поки є природа!», «Шануймо рідне!», «Книжкові 

новини», «Душі аптека - бібліотека», «Малятам про звірят», «Чарівники дитячого слова», 

«Казка в гості завітала». Організовано 8 тематичних поличок, з яких 2 постійно діючих.  

В період карантину в електронному форматі було представлено 11віртуальних виставок, 

поличок, екскурсій з тематичними рекомендаціями для читання.  Протягом навчального 

року проведено 29 бібліотечних уроків, бесід, презентацій, опитувань. 

Для учнів 1-4-х класів регулярно проводились бібліотечні уроки з бібліографічної 

грамотності, які покликані знайомити з роботою бібліотеки: 

- Знайомство з бібліотекою: «Будьмо знайомі!» (1-і класи)    

- Вчись бути читачем. (навички інформативної грамотності) ( 3-і класи) 

- Робота з каталогом.  (4-і класи) 

- Абетка бібліотеки. (1-і класи)  

- Структура книги. (2-і класи) 

  Учням 1-4 класів оголошено про участь в акції «Подаруй книгу бібліотеці» та про участь 

в марафоні збереження підручників на 2019 – 2020 н.р.  

  Під час бесіди «Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу» про бережливе ставлення до 

книжок члени шкільного бібліотечного активу в класах виступали з програмою: «Бережи 

книгу».  

  Оголошено конкурс на кращу закладку у книжку та підручник.  

  В рамках Всеукраїнського  місячника шкільних бібліотек – 2019  шкільна бібліотека, 

бібліотечний учнівський актив, школярі приймали активну участь у заходах, спланованих 

до проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який у цьому році 

проходив під гаслом: «Бібліотека нової української школи – простір для освітніх 

можливостей кожного учня». Були організовані книжково-ілюстративна виставки: 

«Вчителю мій!» (до Всесвітнього Дня вчителя в рамках Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек); «Книжкові новини». Започатковано таку ініціативу як 

«Буккросинг». Екскурсія до бібліотеки: «Будьмо знайомі!» для учнів 1 класу. 
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Бібліотечний урок: «Вчись бути читачем» (навички інформативної грамотності в 3-х 

класах). Смайл-опитування: «Чи є майбутнє у книжок та бібліотек?». Конкурс малюнків 

«Бібліотека очима дітей». Засідання бібліотечного активу, де в дружньому спілкуванні 

були проведені бібліоперфоманс: «Літературні герої у бібліотеці», конкурс читців 

«Суперчитач шкільної бібліотеки» та дублер-шоу «Бібліотекар на час». 

    В квітні місяці до Всеукраїнського тижня дитячого читання були представлені заходи в 

електронному форматі у зв’язку з тривалим карантином. Кожен, хто дотримується правил 

карантину, має більше вільного часу, ніж зазвичай. Отже, з огляду на це, шкільною 

бібліотекою було підготовлено матеріал, що можна переглянути на шкільному сайті і 

скористатися підказками щодо електронних книг, які доступні для читання на сайтах 

публічних бібліотек.  

   Експрес-подорож «Ювіляри країни книг». Книги-ювіляри та письменники-ювіляри. 

Ювілей для книжки – це не просто свято, це людська вдячність і увага, а свідчення того, 

що книжка виявилася цікавою і захоплюючою. Рекомендовано для читання книжки 

авторів, які відмічають ювілей у цьому році. Знайти рекомендації можна за посиланням:  

http://sch322kiev.at.ua/Biblioteka/bibl2020/Biblioteka.03.04.2020.pdf.  

   Віртуальна екскурсія до Тижня дитячого читання, присвячена 215 річниці з дня 

народження Г. К. Андерсена «Данія - країна Андерсена». Екскурсія представляє 

захоплюючу подорож по місцях, пов’язаних з життям великого майстра і героями його 

казок. За посиланням: 

http://sch322kiev.at.ua/publ/bibliotechni_novini/danija_krajina_andersena/3-1-0-41 

    Казки Г. К. Андерсена на екрані. Творчість Андерсена стала вершиною світового 

мистецтва в жанрі літературної казки. Підбіркою екранізованих творів було представлено 

роботи, які на сьогоднішній день, можливо, несправедливо забуті, не розрекламовані або 

непопулярні. За посиланням: 

http://sch322kiev.at.ua/Karantin2020/PDFkarantin/Ekranizazija_Andersen.pdf,  .  

    Українські лауреати премії Андерсена. З 1956 року ЮНЕСКО оголосило 2 квітня 

Міжнародним днем дитячої книги та організували Міжнародну раду з дитячої та 

юнацької книги (ІBBY). Найкращі твори дитячих письменників відзначають врученням 

Міжнародної премії імені Г.К. Андерсена. Українські автори теж мають чим похвалитися, 

адже серед численних лауреатів, нагороджених Почесними дипломами і внесених до 

Почесного списку Андерсена, є й наші співвітчизники. Стаття на сайті школи за 

посиланням: http://sch322kiev.at.ua/Karantin2020/PDFkarantin/Laureati_Andersena.pdf 

   Було проведено 5 засідань бібліотечного активу, на яких діти допомагали в 

прикрашанні бібліотеки до Різдва, приймали участь в майстер класі «Зима – це Різдво і 

подарунки», ремонтували книжки в «Книжковій лікарні», приймали участь у написанні 

віршів за наданою римою. Протоколи засідань зберігаються у бібліотеці. 

   Всі процеси бібліотечної роботи виконувалися згідно річного плану роботи на 2019-

2020 н.р. 

   Із 2017 року бібліотечну діяльність інформатизовано. Переведено базу основного фонду 

та підручників у систему управління базами даних  Microsoft Access, що полегшує 

роботу, пошук літератури та інформації. 

   У вестибюлі школи куточок : «Бібліотека інформує» постійно інформує школярів, 

адміністрацію, батьків та гостей школи про заходи, що проходять у шкільній бібліотеці. 

Звіт про проведені бібліотечні заходи можна подивитися на офіційному шкільному сайті 

у розділі «Новини школи» та «Бібліотека». 

  Для потреб педагогічного колективу були передплачені фахові журнали: «Учитель 

початкової школи», «Практика управління закладом освіти», «Консалт-інфо».  Для 

http://sch322kiev.at.ua/Biblioteka/bibl2020/Biblioteka.03.04.2020.pdf
http://sch322kiev.at.ua/publ/bibliotechni_novini/danija_krajina_andersena/3-1-0-41
http://sch322kiev.at.ua/Karantin2020/PDFkarantin/Ekranizazija_Andersen.pdf
http://sch322kiev.at.ua/Karantin2020/PDFkarantin/Laureati_Andersena.pdf
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бухгалтерії «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці». Для школярів були передплачені 

журнали: «Джміль» та «Куля». 

   Вивчення читацьких запитів – одна з умов результативності довідково-бібліографічної 

роботи бібліотеки. Вивчення та аналіз читацьких інтересів та читацьких формулярів 

спонукало бібліотекаря до більш системного підходу в обслуговуванні читачів, а також 

до пошуку формування духовного спілкування юних читачів та їхніх наставників – 

педагогів і вихователів. У зв’язку з цим постійно проводився аналіз читацьких 

формулярів – індивідуальний, тематичний, груповий, завдяки якому були визначені 

найкращі читачі-учні та читачі-класи. Значна увага приділялась роботі по запобіганню та 

ліквідації читацької заборгованості. Наприкінці навчального року були складені списки 

боржників шкільної бібліотеки серед учнів та педагогічних працівників.  

   Важливим показником рівня виховної роботи є стан збереження навчальної книги. Тому 

пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педагогічного колективу є формування 

в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги. 

   Бібліотека бере активну участь у підтримці гарного стану навчальної книги. Регулярно 

проводяться рейди-перевірки стану підручників, бесіди, масові заходи, бібліотечні уроки. 

  Школа в повному об’ємі отримала нові підручники для 2 класу. 

   Проведена в травні інвентаризація бібліотечного фонду шкільних підручників показала, 

що забезпеченість підручниками складає 98% ( це без урахування тимчасової ситуації з 

підручниками для учнів 4 класів).   

     Бібліотека також приділяє значну увагу організації довідково-бібліографічного 

апарату бібліотеки. Це насамперед електронний каталог, абетковий та систематичний 

каталоги, картотека журнально-газетних статей, картотека підручників. Фонди нашої 

бібліотеки організовано за УДК. Ведеться вся відповідна документація фонду художньої 

літератури та шкільних підручників, а також періодичних видань. 

  До послуг педагогів та учнів у бібліотеці  започатковано створення тематичних папок, 

матеріали яких допомагають у проведенні уроків та позакласних заходів. У цих папках-

досьє зібрані вирізки з газет і журналів минулих років. Це - так звана власна база 

інформаційних даних з періодичної преси, книг, інтернету.  Інформація в папках 

поповнюється  постійно. 

   Тим часом в бібліотеці виявлені певні проблеми, які мають негативний відбиток на 

роботі бібліотеки. Це недостатнє поповнення книжкового фонду програмовою 

літературою, забезпечення бібліотеки сучасними технічними засобами.  

   Утвердженню шкільної бібліотеки як справжнього культурного, інформаційного і 

освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні види інформації, 

надає інформаційні послуги та виробляє власні інформаційні продукти можливе за 

ефективної, злагодженої роботи бібліотечних працівників з педагогічним колективом. 

Постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, втілення власних 

бібліотечних проектів, застосування сучасних ІТ та бібліотечних технологій, органічне 

поєднання бібліотечної та педагогічної роботи здатні задовольнити різноманітні читацькі 

та інформаційні запити користувачів.  
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Організація харчування та медичного забезпечення учнів. 

 

Харчування учнів проводиться у шкільній їдальні і організовано відповідно до 

вимог нормативних документів. Учні 1-4 класів харчуються згідно затвердженого 

графіка. 

Учні 1-4 класів отримували протягом 2019-2020 навчального року одноразове 

безкоштовне гаряче харчування, яке забезпечувало КП «Зеніт». Асортимент 

продукції, перспективне двотижневе меню погоджено з Держпродспоживслужбою. 

В шкільній їдальні створено належні умови для прийому їжі школярами 

(чергування вчителів, контроль адміністрації закладу, медичної сестри), 

підтримуються відповідні санітарно-гігієнічні умови у приміщеннях. 

Для ефективної організації харчування з вересня 2019 року в закладі було 

впроваджено систему НАССР та застосовані постійно діючі процедури, що 

засновані на принципах системи НАССР. Для забезпечення супроводу усього 

процесу організації харчування (від прийняття продуктів харчування до 

споживання учнями готової продукції) в закладі створена робоча група НАССР 

(наказ по школі від 02.09.2019 р. № 178). Відповідно до наказу група НАССР 

контролює, оцінює безпечність усіх процесів пов’язаних з організацією харчування 

учнів у закладі. 

Працівники їдальні завчасно забезпечують на столах, закріплених за класами, 

потрібну кількість (згідно заявок класоводів про присутніх учнів). Учні приходять 

до їдальні вчасно, організовано, в супроводі класовода. Щодня ведеться облік 

учнів. Щомісяця подається узагальнена інформація про використані кошти в 

бухгалтерію РУО. Таким чином, контроль за використанням харчування ведеться 

на належному рівні.   

Перевірка якості харчування показала, що воно досить різноманітне, страви 

свіжоприготовлені, калорійні, доброякісні. Всі продукти харчування підлягають 

термічній обробці, маса порцій відповідає меню.  

Питання стану організації харчування учнів школи розглядались на нарадах 

при директорові, педагогічних радах.  

Медичний контроль за станом здоров’я учнів забезпечується медичною 

сестрою Калашніковою Катериною Вікторівною.  

Школа забезпечена медичним кабінетом з необхідним обладнанням, кабінетом 

для щеплень. Обліково-звітна та медична документація шкільної медичної сестри 

ведеться у порядку, встановленому МОЗ України. 

Згідно Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури медичною сестрою та класоводами 1-4 класів були заповнені Листки 

здоров’я, в яких зазначено групу здоров’я учня та термін її дії. 

Впродовж 2019-2020 н.р. медичною сестрою Калашніковою К.В. було 

проведено ряд виховних заходів з учнями 1-4 класів з метою збереження і 

зміцнення здоров’я, дотримання здорового способу життя, правильного харчування 

та розвитку вміння зміцнювати своє здоров’я. 

     Систематично проводиться  навчання дітей правилам особистої гігієни. 

Проводяться медичні огляди дітей. Медична сестра  оглядає  дітей, робить 

висновки про стан їх здоров’я, дає рекомендації щодо додаткових обстежень, 
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лікування, профілактичних щеплень, режиму харчування. Розробляє заходи щодо 

профілактики дитячого травматизму, харчових отруєнь, вірусних та кишкових 

інфекцій. 

     Протягом навчального року контролюється режим дня та навчання відповідно 

до віку дитини, руховий режим дітей, організацію оздоровчих заходів, фізичне 

виховання, загартовування,   здійснює контроль щодо попередження спалахів 

гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами. 

 Медична сестра контролює  проходження медичного огляду персоналом з 

обов’язковою відміткою в санітарних книжках, проводить щоденний огляд 

працівників харчоблоку на випадок гнійничкових захворювань шкіри, здійснює 

контроль за використанням та збереженням дезінфікуючих засобів. 

        Питання медичного обстеження та дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

в школі систематично розглядалися на нарадах при директорові та педагогічних 

радах. 
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Соціальна допомога учням із числа дітей , які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки 

 

    

       У закладі навчаються діти , які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки: 

 інваліди  - 1 

 діти учасників АТО  - 7 

 діти з багатодітних сімей  - 26 

 діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 13 

 

       Протягом  2019-2020 н.р.  дітям пільгових категорій надавалися запрошення на 

новорічні вистави, подарунки. 
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Діяльність органів учнівського самоврядування 

 

 

          Враховуючи вікові особливості молодших школярів, в школі ведеться 

підготовка учнів до участі в самоврядуванні: учні 4-х класів вчаться чергувати по 

школі та виконувати певні доручення. Цікавий світ гри, добрі і корисні справи – в 

основі роботи  учнівського самоврядування.  

Організовує роботу  педагог – організатор Боярченкова Валерія Миколаївна.  

 Протягом 2019-2020 навчального року були проведені різноманітні заходи та 

корисні справи: “Допоможи птахам взимку”, ”Годівничка”, акція  “Подаруй  

бібліотеці книгу», «Зробимо планету чистою», «Первоцвіти під охороною» та інші. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Організація роботи з батьківською громадськістю 

 

 

 Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому 

педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з 

метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. 

Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому 

процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним 

світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами. 

      Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва: 

взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії 

з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до 

позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад 

родинного виховання. 

        Протягом 2019/2020 навчального року основні напрямки співпраці з батьками: 

- сприяння налагодженню комунікацій між педагогами та батьками, зв'язок з 

батьками за допомогою щоденників; 

- організація безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу;  

- громадський нагляд (контроль) за організацією харчуванням учнів. 

      Класоводи 1-4 класів планували і проводили тематичні батьківські зустрічі, дні 

інформування, індивідуальні консультації. Батьки й учителі намагалися стати 

партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів. 

    Тож,  спільними завданнями школи й батьків є: 

- пропаганда педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної 

грамотності батьків; 

- допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації 

діяльності дитини вдома; 

- впровадження форм роботи з сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин 

«педагоги - батьки - учні». 

      У лютому 2020р. проведено Декаду партнерства та комунікацій з батьками 

«Творимо майбутнє разом». В рамках декади проведено відкриті уроки, виставки 

творчих робіт,  презентації роботи кабінету психолога, медичного кабінету, їдальні, 

кабінетів НУШ, презентації роботи гуртків. Батьки активно знайомили дітей із 

своїми професіями, проводячи майстер-класи, презентації та навіть уроки. 
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Міжнародні зв’язки 

 

       Курс України на демократизацію і відкритість суспільства, її визнання на 

міжнародній арені зумовлюють важливість мультикультурного виховання. Наша 

школа повноцінно реалізує завдання цього напрямку: 

- розширення знань про країни Європейського союзу та сусідні країни; 

- виховання дітей у дусі спільних європейських цінностей; 

- розширення знань про культуру національних меншин в Україні. 

      Усвідомлюючи необхідність широкої інтеграції до світового науково-

освітнього простору вчителі та вихователі школи приділяють цьому напрямку 

виховної діяльності значну увагу. 

     Протягом 2019-2020 навчального року були проведені заходи: 

 
1 Урочиста лінійка присвячена  Дню знань. 1 вересня 

2 У рамках десятиріччя дій за безпеку дорожнього руху 

проводиться тиждень знань безпеки життєдіяльності та правил 

дорожнього руху: 

1. Виховна година «Подорож до Країни дорожніх знаків»; 

2. «Вивчаємо, знаємо, перемагаємо» гра по станціям; 

3. Ігротека „Ерудит” – правила дорожнього руху; 

4. Виставка малюнків на тему: „Азбука безпечної дороги ”. 

  

4-7 вересня 

3 Всесвітній день туризму. 

Гра на місцевості „Моя дорога до школи”. 

 

24 вересня 

4 Вікторина на знання фактів  про Європейські мови та 

виготовлення тематичних стіннівок до Європейського дня мов. 

25 вересня 

5 Переглял мультфільмів по мотивам французьких казок у рамках 

Року французької мови в Україні. 

17-21 вересня 

6 Всесвітній день моря. 

Виховна бесіда «Вода і життя на Землі». 

Перегляд мультфільму агнлійською мовою «Big Littls Sea» 

(Kikoriki). 

27 вересня 

7 Прослуховування під час перерв та відпочинку визначних творів 

композиторів класиків присвячене Міжнародному дню музики. 

1 жовтня 

8 Всесвітній день вчителя. 

 „Учителеві жовтень усміхається...” - свято до Дня вчителя. 

5 жовтня 

9 Міжнародний день житла. 

Трудовий десант “Хай сяє клас наш чистотою”. 

Акція «Чистота залежить від кожного». 

5 жовтня 

10 Конкурс стіннівок «Популярна французька»  в рамках Року 

французької мови в Україні. 

22-26 жовтня 

11 Міжнародний день шкільних бібліотек. 

Свято до дня книги «Книги – морська глибина». 
Оголошення акції „Подаруй бібліотеці книгу ”. 

Конкурс на краще збереження підручників. 

Рейд-перевірка зовнішнього вигляду учнів. 

Виховна година „Книги – твої друзі, бережи їх ”. 

26 жовтня 

12 Звіт агітбригади енергозбереження приурочений до 26 жовтня 
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Міжнародного дня економії електроенергії. 

13 Театралізоване англомовне свято до Дня всіх святих. 5 листопада 

14 Всесвітній день чоловіків. 

Англомовна стіннівка “My father is the best”. 

Позакласні тематичні заходи англійською мовою. 

9 листопада 

15 Акція „Нагодуй горобчика”. 

Рейд „Наші добрі справи ”, „Допоможи пташкам взимку ” 

(виготовлення годівничок).   

12-16 листопада 

16 Міжнародний день пасажирів. 

Сюжетно-рольова гра «Ми всі пасажири». 

14 листопада 

17 Міжнародний день толерантності. 

Година спілкування «Поговоримо  про чесність і щедрість». 

Бесіда-розповідь (з елементами ігрових ситуацій) «Людина 

починається з добра». 

16 листопада 

18 Бесіда з шкільною медичною сестрою до Міжнародного дня 

відмови від паління для учнів 3-х та 4-х класів. 

20 листопада 

19 Міжнародний день дитини. 

Конкурс малюнків  « Вивчаємо Декларацію прав дитини». 
Цикл виховних годин « Твої права та обов’язки». 

Година спілкування „Дерево наших прав”. 

Виховні години «Правовий букварик» (1-і кл.), «Великий дім 

держава, лад у ньому – закон» (2-3 кл.), «Ми – діти світу» 

(Декларація прав дитини ООН) (4-і кл.) 

21 листопада 

20 Позакласний захід-конкурс листівок англійською мовою до 

Всесвітнього дня вітань. 

22 листопада 

22 Попереджувальний диктант до  Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом «СНІД – небезпечна хвороба» на уроках української 

мови в 3-х та 4-х класах. 

3 грудня 

23 Тиждень права присвячений Дню прав людини (10 грудня): 

Тренінг « Рівний – рівному» на тему «Знаємо та реалізуємо свої 

права».  

Зустріч з працівниками   правоохоронних органів (батьки учнів 

закладу). 
Вікторина з учнями на знання правил безпечної поведінки у 

школі та в позаурочний час. 

10-14 грудня 

24 Виготовлення та виставка ялинкових прикрас та ялинок  з 

екологічних матеріалів. 

17-21 грудня 

25 Засідання ради з МС. Раз на місяць 

26 Збір відпрацьованих малих побутових хімічних елементів 

живлення, батарейок та акумуляторів. 

Протягом року 

27 Організація та проведення конкурсно-розважальної програми 

присвяченої Дню всіх закоханих.  

14 лютого 

 

28 Всесвітній день письменника. 

Зустріч з дитячою письменницею. 

3 березня 

29  Концерт для педагогів та інших працівників школи на честь 

Міжнародного жіночого дня.  

7 березня 

30 Міжнародний день дитячої книги. 4 квітня 

31 Бесіди «Що таке НАТО?» на виховних годинах. квітень 

32 Виставка малюнків «Людина і космос» до Всесвітнього дня  

авіації і космонавтики.  

12 квітня 

33 Тиждень скорботи. 22-26 квітня 
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 «Чорнобиль – наш чорний біль» присвячений Міжнародному 

дню пам’яті Чорнобиля.  
Випуск стіннівок «Дзвони Чорнобиля». 

34 Місячник по благоустрою пришкільної території на честь 1 

травня – Свята праці. 

травень 

35 Виховні заходи до Міжнародного дня червоного хреста і 

червоного півмісяця. 

8 травня 

36 Міжнародний день сім’ї . 

Родинне свято „Зустріч поколінь”. 

Виставка малюнків „Сімейний альбом”. 

15 травня 
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Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти 

 

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» заклад освіти формує  

відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та 

оприлюднює таку інформацію. Школа має комп’ютерну мережу з виходом в 

Інтернет, працює електронна пошта, створено веб-сайт школи (адреса сайту: 

www.sch322kiev.at.ua), який систематично поновлюється. Шкільний сайт містить 

актуальну інформацію, яку представлено на широкий загал для учасників 

освітнього процесу. На сторінках сайту оперативно відображається життя школи: 

шкільні новини, дошка оголошень, інформаційні сторінки для батьків та учнів. 

Завдяки сайту всі бажаючі мають можливість познайомитись із школою, її  

адміністрацією та педагогічним колективом.  Ідея створення сайту знайшла 

підтримку серед  учнів та їх батьків, на сайті вони можуть висловити свою думку 

про школу та освітній процес. 

          На веб-сайті оприлюднено у відкритому доступі таку інформацію та 

документи: статут школи, освітні програми, правила прийому до школи, наявність 

вільних місць у класах, територія обслуговування, закріплена за нашим закладом, 

вакансії, результати участі у Всеукраїнських олімпіадах та різноманітних 

конкурсах, проведення різноманітних шкільних заходів, річний звіт про діяльність 

закладу тощо. Також у вільному доступі оприлюднено кошторис і фінансові звіти 

про надходження та використання всіх отриманих коштів тощо. 

Навчальний заклад має власну сторінку в соціальній мережі Фейсбук. 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sch322kiev.at.ua/
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Фінансово-господарська діяльність 

 

Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для покращення 

матеріально-технічної бази у 2019-2020 навчальному році, як-то: проведення 

ремонтних робіт, придбання меблів, господарських товарів, медикаментів тощо. 

 

1. Придбання предметів, матеріалів та інвентарю (КЕКВ 2210): 

Предмет закупівлі Сума, грн. 

Передплата періодичних видань 13326,69 

Придбання шкільної документації 4443,00 

Придбання оргтехніки  14150,40 

Придбання миючих засобів 1674,24 

Придбання господарських товарів 10847,36 

Придбання шкільних меблів 160194,48  

Дидактичні матеріали  94318,00 

Придбання фарби та будівельних матеріалів 44139,96 

Придбання енергозберігаючих ламп 1858,39 

Придбання шкільних парт 97289,00 

Придбання магнітних та коркових дошок 10731,00 

Придбання новорічних подарунків 4799,64 

ВСЬОГО 457772,16 
 

 

2. Придбання медичного обладнання та медичних препаратів (КЕКВ 2220):  

Предмет закупівлі Сума, грн. 

Медичні препарати  14473,00 

 

3. Оплата послуг (КЕКВ 2240): 

 

Предмет закупівлі 

 "M.E.Doс IS" 1700,00 

Послуги зв'язку 1800,00 

Послуги інтернету 3240,00 

ГІОЦ 22800 

Заправка та відновлення картриджів 4258,00 

Обслуговування "тривожної кнопки" 3200,00 

Технічне та аварійне обслуговування інженерних мереж (ЦО, 

ГВП, ХВП, каналізація) 13100,00 

Ремонт та аварійне обслуговування МІТП 15923,00 

Обслуговання питних фонтанчиків 25800,00 

Обслуговання фільтруючої системи харчоблоків ЗНЗ 11997,00 

Технічне обслуговування електричних мереж та електрощитових 5120,00 

Заміри опору ізоляції 2899,68 

Перевірка пожежних кранів 1833,35 

Заміна світильників 176607,89 
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Дератизація та дезінфекція 3850,00 

Утилізація відходів 6514,56 

Повірка,ремонт,заміна лічильників ХВП,ГВП  5693,88 

Заправка вогнегасників 654,00 

Поточний ремонт приміщень для впровадження НУШ 403306,29 

Поточний ремонт приміщень 38603,06 

Ремонт та обслуговування обладнання 4972,16 

Встановлення пожежної сигналізації 376243,10 

Проектування оповіщення про пожежу 50138,00 

ВСЬОГО 1180253,97 

 

4.Інші комунальні послуги (КЕКВ 2175): 

Предмет закупівлі Сума,грн 

Вивезення твердих побутових відходів 8500,00 

 

5. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)  

Предмет закупівлі Сума, грн 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 6896,00 

 

      6. Видатки на придбання предметів довгострокового користування 

(КЕКВ 3110) 

Предмет закупівлі Сума, грн 

БФУ 27080,00 

Ноутбук 36600,00 

Обладнання для харчоблоку 
197514,00 

Персональний комп`ютер 45998,40 

Персональний комп`ютер для кабінету інформатики 68940,00 

ВСЬОГО 376132,40 
 

 
7. Інші кошти:  

По спеціальному фонду КФК 070201/03 (благодійні внески) 

Надійшло коштів –53500,99 грн (з них в натуральній формі 53500,99грн) 

Фактичні видатки – 53 500,99 грн 

Касові видатки – 53 500,99 грн 

Господарська та виробнича діяльність у школі не ведеться. 

В даний час приміщення школи в оренду не надається. 

Усі матеріальні цінності  оприбутковано. 

Кредитів школа не отримувала. 
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Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану 

і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів. 

 

Згідно річного плану роботи на 2019 – 2020 навчальний рік адміністрацією 

школи проводився внутрішкільний контроль:  

1) за виконанням навчальних планів і програм 

- аналіз і погодження календарних планів, планів з виховної роботи; 

- перевірка шкільної документації (класні журнали, журнали ГПД, гурткової 

роботи); 

- перевірка виконання  навчального плану та освітніх програм з усіх предметів. 

2) за якістю знань, умінь і навичок учнів 

- проведення контрольних і діагностичних робіт та їх аналіз (2-4 класи); 

- перевірка сформованості навичок читання учнів 1-4 класів; 

- перевірка сформованості обчислювальних навичок; 

- перевірка робочих зошитів з математики, української та англійської мови (2-4 

класи); зошитів для контрольних робіт (3-4 класи); 

- перевірка ведення щоденників (3-4 класи); 

- фронтальний контроль за станом викладання математики (1-4 класи), основ 

здоров’я  (3-4 класи)  

3) за якістю харчування в шкільній їдальні та ведення відповідної документації. 

 Протягом 2019-2020 навчального року вивчалась професійна майстерність 

вчителів, що атестуються у цьому навчальному році та результативність їхньої 

педагогічної діяльності за останні 5 років. Проводились бесіди з учнями та 

учителями, фронтальне та тематичне вивчення викладання окремих предметів, 

було організовано взаємовідвідування уроків вчителями з метою обміну досвідом 

роботи.  

Під час контролю використовувались такі форми перевірки, як: вивчення 

календарно – тематичних планів роботи, стану ведення класних журналів, робочих 

зошитів учнів і зошитів для проведення контрольних робіт, щоденників, 

відвідування уроків, виховних заходів, забезпечення підручниками учнів, вивчення 

стану матеріально-технічного забезпечення. Достатньо уваги приділялось 

безпосередній організації діяльності учнів, раціональному поєднанню фронтальної, 

групової та індивідуальної роботи, обсягу домашнього завдання тощо. Результати 

внутрішнього контролю висвітлені в довідках, наказах, обговорювались на нарадах 

при директорі, засіданнях методичних об’єднань. 

У зв’язку із запровадженням карантину внаслідок епідеміологічної ситуації у 

країні, згідно постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. 

заступниками директора з навчально-виховної роботи було здійснено заходи по 

залученню вчителів закладу до організації та проведення дистанційного навчання. 

За необхідності проводилися онлайн-наради з вчителями по вирішенню 

організаційних, методичних  питань щодо проведення дистанційного навчання 

учнів. 
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Форми  контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної 

виконавчої влади та органів Управління освіти. 

 

   

Інспектором пожежної охорони проведена   перевірка протипожежного стану 

приміщень, перевірялися дотримання вимог пожежної безпеки, стан та 

забезпечення закладу засобами пожежогасіння. Інспекторами СЮП Деснянського 

УП – здійснювалась контрольно-просвітницька робота по запобіганню дорожно-

транспортного травматизму. 

Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації перевірявся  

- стан готовності закладу до нового навчального року (12.08.2019) 

- стан організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності (07.02.2020) 

- стан готовності до відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладу 

освіти після послаблення карантинних обмежень (28.05.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      І. Ковалевська 
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