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Нормативно-правова база

 Конституція України

 Закони України «Про освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення»

Державний стандарт початкової, базової і 
повної загальної середньої освіти

 Концепція профільного навчання в старшій 
школі

 «Державні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу» 

 Статут школи

Концепція Нової української школи



Проєктна потужність закладу 660 учнів,

ліцензований обсяг  695 учнів.

Станом на 01 вересня 2019 року - 24 класи, 692 учні

середня наповнюваність – 28,8 учнів.

Учні 1-11 класів працюють у 5-ти денному режимі

Профільне  навчання: 

10-11 клас – українська філологія

Мова освітнього процесу в школі – українська.



робота за Концепцією НУШ та 
науково-педагогічним проєктом

«Інтелект України»

впровадження інтерактивних
технологій, диференційованого та 

проблемного навчання

саморозвиток, самореалізація 
особистості

проєктна діяльність
учителів та учнів

особистісно орієнтований підхід       
до навчання та виховання



Учні 1-2-х класів працюють за програмою НУШ.

Учні 3-А класу працюють за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України».

Освітні програми І, ІІ, ІІІ ступенів складено за

Типовими освітніми програмами для закладів

загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів,

затвердженими наказами МОН України.

Освітні програми 



Варіативна складова навчального плану

Курс за 
вибором

• «Історія рідного краю» ( 5 кл)

• Російська мова (5-6, 7, 9 кл)

Курс за 
вибором

• «Українознавство» (6,7 кл)

Курс за 
вибором

•«Уроки для стійкого розвитку» (8,9 кл)



Варіативна складова навчального плану

факультатив

• «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» (4 кл)

• «Я – моє здоров’я, моє життя» (5-6 кл)

• “Математичний калейдоскоп (5 кл)»

факультатив

• «Уроки з охорони довкілля» (6 кл)

• «Захисти себе від ВІЛ» (10)

• «Модуль числа» (10-11)

факультатив

• «За лаштунками шкільної математики» (7 ,8,9кл)

• «Охорона тварин» (8 кл)

• «Загальна географія» (11 кл)

• «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції» (11 кл)

• «Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури» (8 кл)



Індивідуальне навчання 

сімейна форма 

навчання

1 учень

педагогічний 

патронаж

3 учні

Інклюзивне навчання

• Навчаються 2 
учні1-А

• Навчаються 3 
учні1-В

заступник 
директора з 

НВР
психолог

логопед, 
дефектолог

учитель

Асистент 
учителя

Психолого-педагогічна служба підтримки дітей з ООП



Профільне  навчання: 
10 – 11 клас – профіль української філології

Допрофільне навчання:
8 клас –з української мови та літератури, англійської 

мови за модульним принципом - програма 

загальноосвітньої школи доповнюється набором 

модулів, які поглиблюють відповідні теми за рахунок 

збільшення годин на вивчення даних предметів

університет 
імені 

А.Нобеля ДДУВС

училищаколеджі

ДДХТУ

співпраця з вищими навчальними закладами



відеоуроки на 
платформі 

Zoom платформа 
Google

Classroom
відеоуроки
на каналі 
Дніпро TV

відеоуроки на 
каналі 

Всеукраїнська 
школа 

аудіозаписи
усних відповідей

записи пояснень 
навчального 
матеріалу у 

вайбер

самостійна робота з 
підручником 

сайти Naurok, 
Всеосвіта

Впровадження освіти з елементами 

дистанційного навчання



Результати навчання

Якість знань за 2019– 2020 н.р. становить 46 % (у 2018-2019 н.р. – 45 %),

успішність – 96% (у минулому році – 99 %), 

учні 1-10 кл. переведені до наступного класу. 

Високий рівень навчальних досягнень мають – 35 учнів. 

За підсумками 2019-2020  н.р. 32 учні нагороджені 

Похвальними листами «За високі досягнення в 

навчанні»

Свідоцтва з відзнакою отримали 2 учні; 

здобула золоту медаль 1 учениця 11 класу
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Робота з обдарованими

учнями

поновлений 
шкільний 

інформаційний 
банк даних 

проведений 
шкільний 

етап 
учнівських 
олімпіад

шкільні 
конкурси та 

виставки 
творчих 

робіт учнів

підготовка учнів до 
Всеукраїнських 

учнівських 
олімпіад

шкільні конкурси 
та виставки 

творчих робіт 
учнів

Організоване 
шкільне наукове 
товариство учнів

робота 
гуртків та 

факультатив
ів за 

вибором 
учнів



Підсумки роботи з обдарованими учнями

предмет Кількість 

призових місць

ПІБ учителя

Українська мова 

та література 

2 Гаркуша Н.Ф., 

Тарануха М.А

історія 2 Утєшева Г.В.

біологія 4 Кучер І.М.

географія 2 Вієвська М.Г.

англійська мова 1 Корольова С.С.

інформатика 1 Жукова О.О.

хімія 2 Комиза О.В.

Результати  участі у фінальному етапі  міського туру 

предметних олімпіад



Підсумки роботи з обдарованими учнями

предмет Кількість 

призових місць

ПІБ учителя

Українська мова 

та література 

1 Гаркуша Н.Ф., 

біологія 2 Кучер І.М.

географія 1 Вієвська М.Г.

Результати  участі в обласному турі предметних олімпіад

Учениця 11 класу мала бути учасницею у 

фінальному (Всеукраїнському) етапі олімпіади з 

біології в  Одесі

39 учнів стали слухачами у МАН

1 призове місце на ІІІ етапі конкурсу - захисту наукових

робіт МАН (практичний психолог Уславцев Г.В).



Здобувачі освіти школи активні учасники 

інтерактивних конкурсів



Мають педагогічне звання 

«учитель-методист» – 17

«старший учитель» - 7

конференції

семінари
вебінари воркшопи

круглі столи

Підвищення кваліфікації

11 
тарифний 
розряд   4

спеціаліст

6

Друга  
категорія 

3

Вища  
категорія 

29



Аналіз методичної роботи вчителів

впровадження Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти, Державного 

стандарту початкової загальної освіти

впровадження елементів сучасних 
педагогічних технологій, спрямованих на 

розвиток особистості учня

розвиток соціальної активності вчителів, рівня 
загальної і педагогічної культури

забезпечення високої інформаційної 
насиченості змісту науково-методичної роботи

використання оптимальних форм і методів 
методичної роботи з педагогічними кадрами



методична рада

педагогічні ради
наради при 
директорові

наради при ЗДНВР

робота творчих груп

фестиваль педагогічної 
майстерності вчителів, 
які атестуються

семінари

педагогічні читання

Робота МО Школа молодого 
вчителя



Висвітлення досвіду роботи 

педагогічних працівників

Участь у ХI Міжнародній виставці «Сучасні заклади

освіти – 2020»

 залучення до участі в конкурсах педагогічної

майстерності:

конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок»;

 публікації у фахових інтернет виданнях різних

рівнів

учитель-психолог учитель-дослідникучитель - новатор



Управління школою здійснюється згідно з річним 

планом роботи, планом внутрішкільного контролю, 

нормативно-правовоми документами в галузі 

освіти. 
Формується внутрішня система оцінювання якості 

освіти: вивчення викладання стану предметів та 

виконання навчальних планів і програм, стану ведення 

шкільної документації, моніторинг освітньої і педагогічної 

діяльності тощо. 

Крім контролю за рівнем знань і навчальних 

досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження 

стану відвідування занять.



Експериментальна діяльність закладу

Школа має статус експериментального

загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня

по проведенню дослідної роботи за темою: “Інтегрування

змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес”

(наказ департаменту освіти і науки Дніпропетровської

облдержадміністрації № 496/0/212-15 від 10.07.2015р.)

міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячого 

малюнку «Зоологічна галерея»,

 природоохоронна трудова акція «Годівничка» 

( школа визнана абсолютним переможцем акції, робота 

відправлена на Всеукраїнський конкурс), 

міський етап Всеукраїнського конкурсу «День зустрічі 

птахів»

Участь у конкурсах згідно з експериментом



Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Будівля школи та приміщення школи забезпечені первинними 
засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним 
інвентарем. 



Організація харчування –

пріоритетний аспект для 

здоров’язбереження

 затверджені грошові норми харчування дітей 

(згідно з рішенням міської ради);

 призначена відповідальна за організацію 

харчування (Грива В.В.);

 складено і затверджено графіки харчування.



Адміністративний та громадський 

контроль питань щодо організації 

харчування протягом навчального року

 додержання вимог санітарно – гігієнічних і 

санітарно – протиепідемічних правил і норм;

 якість готових страв;

 асортимент буфетної продукції;

 вартість харчування;

 харчування учнів пільгового контингенту.



Напрями виховної роботи школи

національно-патріотичне виховання

превентивне виховання

фізичне виховання

еколого-натуралістичне

художньо-естетичне

родинно-сімейне



діти, позбавлені батьківського піклування – 2 чол.;

діти з інвалідністю – 13 чол.;

діти, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи –

4 чол.;

 діти, батьки яких беруть участь в АТО – 12 чол.,

 діти працівників органів ВС, які загинули під час

виконання службових обов’язків -2;

діти з багатодітних сімей – 73 чол.



Робота з попередження девіантної поведінки учнів

на внутрішньошкільному обліку перебувають 7 учнів

працює рада профілактики

Контроль адміністрації та вчителів

зустрічі зі шкільним офіцером
поліції

проводяться рейди «Урок»

співпраця із службою у справах дітей 
АНД району та відділом поліції



Профілактика нещасних випадків

бесіди з 
попереджен

ня 
травматизму

класні 
години, 

наради при 
директорі

Тиждень 
безпеки 

дорожнього 
руху

інструктажі з 
безпеки 

життєдіяльно
сті



АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ



ЗМАГАННЯ ДО ДНЯ ЗАХИСНИКА 
УКРАЇНИ



ВИСТАВКА «ОСІНЬ-ЧАРІВНИЦЯ»



УКРАЇНСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ



УРОКИ ПАМ’ЯТІ



ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ



УРОКИ ПАМ’ЯТІ



УРОКИ ПАМ’ЯТІ



Виховні заходи



Виховні заходи



УРА! КАНІКУЛИ



Осіннє дефіле



КОНКУРС «ТАЛАНТИ НА СЦЕНУ»



Профілактика булінгу у закладі 
освіти:

• Проведення інтерактивних занять з учнями школи з метою
розвитку навичок толерантного спілкування, відповідальної,
безпечної поведінки, вміння пошуку шляхів виходу зі складної
ситуації; формуванню моделі ненасильницької поведінки;
надання відомостей про те, куди можна звернутися у разі
небезпеки.

• Проведення профілактичних занять з батьками учнів та
педагогами закладу освіти щодо важливості системної роботи і
залученості всіх учасників освітнього процесу до протидії булінгу.



Профілактика булінгу



16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЛЯ



ПРОЄКТ «ШКІЛЬНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ»



ТИЖДЕНЬ ПРАВА



Олімпійський тиждень



Спортивні змагання



Позашкільні спортивні змагання



Батьки – учасники виховних заходів



Батьки – учасники виховних заходів



участь у міських та обласних конкурсах

«Казкова зима в 
моєму місті» 

1 переможець

конкурс дизайну 
та декору «Крок у 

майбутнє»

1 переможець

«Новорічна 
композиція»

7 переможців

Міський фестиваль 
патріотичної пісні «До 
Дня Революції Гідності 

та Свободи» 

2 призери

Міський тур Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції  «Моя 

Батьківщина – Україна» 

1 призер

конкурс шкільних 
«приколясиків» 

«Mem4ik» 

2 призери

«Собори наших 
душ» 

2 переможці

Міська виставка  «на 
кращого юного 

майстра народних 
ремесел 

1 призер

міський фестиваль-
конкурс «Різдвяні 

дзвіночки»

2 призери



НАША ТВОРЧІСТЬ



участь у міських та обласних конкурсах

конкурс на 
кращого 

виконавця творів 
Т.Г.Шевченка 

1 переможець

Всеукраїнський 
фотоконкурс «Моя 

Україна»

4 переможець

Всеукраїнська 
дитячо-юнацька, 

військово-
патріотична гра 

«Сокіл» («Джура»)

міський етап 
Всеукраїнського конкурсу 

малюнку «Зоологічна 
галерея». 

2 призери

Районний тур міського 
конкурсу «Відкрий для 

себе Україну»

2 місце 5-б клас

Фестиваль 
«Майстерність слова 

та пера славетного 
Кобзаря». Учасники

фестиваль 
«Театральні обрії» 

переможці

обласна виставка  
«на кращого юного 
майстра народних 

ремесел 

учасники

Танцювальний 
марафон «Єднання 

поколінь» 



Сокіл «Джура»



Позакласна робота



Протягом року проведено:
•місячник профілактики правопорушень

•місячник: “Увага! Діти на дорозі”

•місячник здорового способу життя

•місячник військово – патріотичного

виховання

•місячник протипожежної безпеки

•декада учнівського самоврядування



Робота по зміцненню матеріально-технічної бази

відремонтовано 

500 м2 плоскої 

покрівлі школи

на Нову українську школу отримали 66 парт, 

дидактичні матеріали, технічні засоби 

навчання (ноутбуки)

на розвиток  

інклюзивної освіти 

отримали  меблі, 

дидактичний 

матеріал та технічні 

засоби навчання 

(проєктор, ноутбук) 



Робота по зміцненню матеріально-технічної бази

поточний ремонт спортивних залів

поточний ремонт 

стелі та сходових 

маршів  1 блоку



Робота по зміцненню матеріально-технічної бази

поточний ремонт тренажерної зали

пожежний щит 

та пожежний 

ящик для піску

Придбано схеми евакуацій на 

люмінісцентній основі

стенд у вестибюлі школи



Робота по зміцненню матеріально-технічної бази

поточний ремонт у кабінеті 22
Поточний ремонт у підсобному приміщенні актової 

зали

капітальний ремонт 

коридору 1 блоку 1 поверху



Пріоритетні  напрями   роботи закладу:

реалізація положень 

Концепції НУШ

наскрізне навчання для формування  
ключових компетентностей учнів

запровадження системи безперервної 
освіти педагогічних кадрів

підвищення якості 

освітнього процесу



Пріоритетні  напрями   роботи закладу:

 впровадження  інформаційних  

технологій,   активізація  

самостійної  роботи  учнів;

 розвиток  інноваційного  потенціалу  

інтелектуально та творчо 

обдарованих  дітей;

 формування високоінтелектуальної,  

духовно  багатої,  соціально   

активної  особистості –

 реалізація   здоров'язберігаючих

технологій  освітнього  процесу.
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Дякую за увагу!


