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І. Школа № 115 ім. І. Огієнка заснована в 1936 році. З 1959 року 

функціонує як спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської 

мови. З 5-го класу учні вивчають французьку, німецьку мови (за вибором). 

Школа працює в одну зміну. 

  В спеціалізованій школі № 115 в 2019 – 2020 навчальному році 

навчалося 1002 учні   у  33 класах.  

                       

 
 

У школі  працює  72 педагогічних працівників, серед яких: 

 

Заслужений учитель України - 1 вчитель: 

Ходорковська Юлія Ісааківна. 

«Вчитель-методист» - 14 вчителів; 

«Старший вчитель» - 22 вчителів; 

«Старший вихователь» - 2 вихователя; 

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії - 52; 

Вчитель І кваліфікаційної  категорії - 10; 

Вчитель ІІ кваліфікаційної категорії - 5; 

Спеціаліст - 2. 

12 тарифний розряд - 2 
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II. Педагогічний колектив  школи  2019 - 2020 навчальному році 

працював над темою: 

«Модернізація змісту освіти шляхом зростання фахової компетенції педагога 

в світлі реалізації концепції «Нової української школи». 

З метою забезпечення всіх учнів високим стандартам навчання та реалізації 

річної теми школи педагогічним колективом були визначені наступні 

завдання: 

1. Забезпечення обов’язкового здобуття всіма дітьми повної загальної 

середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами 

загальної середньої освіти. 

2. Виховання конкурентноспроможного громадянина, патріота  шляхом 

формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати 

на навколишній світ. 

3. Набуття здобувачами освітнього процесу соціально-культурного 

досвіду, адаптації в умовах  євроінтеграційних векторів,засвоєння 

нових соціальних ролей на ринку праці. 

4. Розвиток STEAM-освіти, підприємливості як важливих складових 

системи ключових компетентностей сучасного випускника, 

інтегрованого в європейську спільноту. 

5. Впровадження STEAM-проектів. 

6. Застосування командної діяльності для повноцінного розвитку 

компетентностей НУШ: вміння навчатися впродовж життя, критично 

мислити, ставити цілі та досягати їх, толерантно спілкуватися в 

багатокультурному середовищі. 

7. Формування екологічної компетентності особистості, як обов'язкової 

умови сталого розвитку суспільства, соціальних чинників розвитку 

держави. 

8. Створення безпечного, комфортного здоров'язбережного освітнього 

середовища - як умови зростання духовної фізично-здорової, соціально 

активної особистості. 

9. Розвиток професійної компетентності педагогів. 

10. Дотримання педагогічної етики та етичної компетентності вчителя. 

11. Всебічне підтримання наукової та науково - дослідницької діяльності 

здобувачів освіти. 

12. Продовження співпраці батьківської громади, педагогічних 

працівників та здобувачів освіти школи. 

13. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності школи. 

14. Поповнення методичної та матеріально-технічної бази навчальних 

кабінетів. 

15. Забезпечення методичного кабінету освітянською пресою, фаховими 

 журналами, методичною літературою. 
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ІII. Навчальні кабінети спеціалізованої школи № 115 ім. І.Огієнка  

забезпечені науково-методичними матеріалами, технічними засобами 

навчання, діє 2 комп’ютерних класи, 14 лінгафонних кабінетів, бібліотека, 

їдальня, актовий  зал, спортивний зал.  

Всі учні, які мешкають на території обслуговування   школи, яка 

визначена Розпорядженням  Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 12.02.2019 за №114 «Про закріплення за закладами 

загальної середньої освіти Солом'янського району територій обслуговування  

у 2019-2020 навчальному році», за бажанням батьків, навчаються в школі.  

Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття 

загальної середньої освіти в школі немає. 
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ІV. Методична робота в спеціалізованій школі № 115  ім. І. Огієнка  

була спрямована на оптимізацію науково-дослідницької роботи в школі, 

розвиток обдарованості та інтелектуальної особистості учнів та 

впровадження  інноваційного підходу до процесу становлення особистості 

учня та вчителя засобами технологій творчого мислення. підвищення якості 

освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в 

умовах запровадження та реалізації нових Державних стандартів освіти, 

підвищення рівня професійної компетентності педагогів. Структура 

методичної роботи в школі включала в себе педагогічну раду, методичну 

раду та шкільні методичні комісії вчителів. Для вирішення методичної 

проблеми був розроблений план – графік методичного навчання 

педагогічного колективу, згідно з яким проводились інструктивно – 

методичні наради, засідання шкільних методичних комісій, психолого – 

педагогічні семінари, засідання школи педагогічної майстерності та школи 

молодого і малодосвідченого вчителя, семінари – практикуми, тижні 

відкритих уроків вчителів, які атестуються та декада  «Панорама 

педагогічних ідей». З метою більш широкого використання сучасних 

наукових технологій під час проведення уроків вчителями школи, 

продовжувалось навчання використання в роботі інтерактивної дошки та 

ІКТ. 

Основними завданнями методичної роботи в школі були: 

• забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогічного 

колективу школи до використання сучасних наукових та освітніх технологій; 

• здійснення загального керівництва методичною, науковою, 

інноваційною діяльністю; 

• проведення моніторингових досліджень з метою виявлення 

фахового рівня педагогів та рівня використання у навчально – виховному 

процесі; стимулювання роботи вчителів школи до здійснення наукової, 

інноваційної діяльності; 

• впровадження інтерактивних методів навчання з метою 

вдосконалення навчально – виховного процесу; 

• створення відповідного інформаційного поля на основі залучення 

педагогічного  учнівського та батьківського колективів до різних форм 

наукової та інноваційної діяльності. 

Організація методичної роботи була побудована на діагностичній основі, 

плануванні, та аналізі результативності навчально – виховного процесу, 

професійної підготовки вчителів. Зміст її визначався річним планом роботи 

школи. 

Основними принципами методичної роботи в школі були: 

• професійність; 

• компетентність; 

• науковість; 

• систематичність; 

• креативність; 

• колективна взаємодія вчителів.  
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V. Згідно з річним планом школи були проведені 4 засідання 

педагогічної ради : 

«Підсумки  2018-2019 н.р. та завдання та план роботи педагогічного 

колективу школи на 2019-2020 н.р.» (Серпень 2019); 

     «Побудова персонального бренду педагога через блог, соціальні мережі, 

форуми, сайти» (Листопад 2019); 

     «Забезпечення наступності в роботі початкової та середньої ланок освіти в 

умовах виконання концепції НУШ»(грудень 2019);  

«Покоління Z. Вимоги часу» (Березень 2020). 

Були проведені всі заплановані семінари: 

«Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти на уроках 

природничо -математичного циклу (Вересень 2019); 

«Початкова школа. Портфоліо учня – перші кроки до самооцінки» (вересень 

2019); 

«Творчість в роботі  класного керівника: звільнення від стереотипів і 

шаблонів» (Жовтень 2019); 

 «Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку 

здібностей та обдарувань учнів» (Жовтень 2019); 

«Створення реальних ситуацій спілкування на уроках іноземних мов під час 

навчання діалогічного мовлення (Грудень 2019); 

«Соціалізація творчої особистості в навчально-виховному процесі»  

(Січень 2020); 

«Освітні інструменти креативного та критичного мислення» ( Лютий 2020). 

Були  проведені наступні семінари-практикуми школи молодого вчителя 

«Співдружність»: 

• «Організація  роботи молодого спеціаліста в подоланні педагогічних  

труднощів» (Вересень 2019); 

•  «Адаптація молодого та малодосвідченого вчителя до роботи» 

(Листопад 2019); 

• «Практична реалізація змістових ліній» (Лютий 2020); 

• «Державна підсумкова атестація – творчий звіт вчителя»(Квітень 2020). 

Нова українська школа продовжує невпинно розвиватися. Протягом  

2019 – 2020 навчального року робота вчителів школи була направлена на 

модернізацію змісту освіти шляхом зростання фахової компетенції педагога в 

світлі реалізації концепції «Нової української школи». А саме: це методична 

робота спрямована на  покращення викладання навчальних предметів відповідно 

до новітніх методик та технологій; ефективна підготовка старшокласників до 

складання ЗНО;  досягнення основної мети – практичного володіння учнями 

набутими знаннями. 

      НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до 

їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та 

бути відповідальними громадянами.   
У 2019-2020 навчальному році 102 першокласники та 90 другокласників 

НУШ прийшли в оснащені педагогами, батьками, державою класи, де панують  
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співпраця та взаєморозуміння. Всі вчителі, які викладають у перших і других 

класах,  мають відповідну фахову освіту, пройшли курсову перепідготовку і 

добре ознайомлені з особливостями навчання дітей у НУШ. Педагоги школи 

працювали за навчальною програмою НУШ -1 (автор О.Я.Савченко). 
 

  
 

Кожен день  у 1 - 2 класах НУШ починається з ранкового кола. При 

можливості, уроки проводяться на свіжому повітрі.     У школі створюється 

нова цілісна система, що набуває нових властивостей і взаємозв'язків: 

піклування один про одного, готовність допомогти оточуючому світу. 

    
 

 

У класних аудиторіях учителями створене освітнє середовище, що 

відображає філософію Нової української школи, в якому діти відчувають 

себе комфортно та в безпеці. Таке середовище дає можливість 

інтенсифікувати та інтегрувати освітній процес, сприяє адаптаціі 

першокласників до навчання. У 1-х і 2-х класах були організовані навчальні 

центри (осередки), що відображають освітні потреби й інтереси учнів. А 

наявні навчальні матеріали забезпечують дослідницьку діяльність дітей.  

Школа стає наближеною до реального життя. Учні можуть практично 

застосовувати набуті знання в повсякденному житті.   
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Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні 

набувають компетентностей. Учні 2 класів люблять досліджувати світ 

навколо себе. Особливо цікаві їм об'єкти неживої природи: вода, повітря, 

грунт. Мета проведення дослідницько-проектних робіт  - показати дітям, що 

світ навколо них має багато таємниць, які досліджувати дуже цікаво. 

 
Нова українська школа має на меті формувати сучасну людину, успішність 

якої в наш час передбачає наявність громадянської, соціальної 

компетентностей, уміння спілкуватися з людьми, збереження власного 

здоров’я, вміння володіти своїм емоційним станом, навчатися впродовж 

життя, критичного мислення, підприємливості та інноваційності. 

 

           
  Вчителі та вихователі працюють наполегливо, творчо, ініціативно. 

 

     Між уроками на учнів чекають динамічні перерви, під час яких здобувачі 

освіти мають змогу пограти в цікаві ігри, провести руханки, пісенне коло, та 

отримати задоволення від спілкування. Для учнів перших та других класів 
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для розвиваючих ігор обладнані куточки з килимками, іграшками та 

інформаційною проекційною системою (SMART підлога).  

 
 

В нелегких умовах вимушеного карантину опинилося багато родин, 

представників різноманітних професій, але головне - наші діти! 

Розуміючи усю відповідальність, педагогічний колектив нашої школи  

працює сьогодні як злагоджений механізм у непростих умовах дистанційного 

навчання.  

Вчителі оперативно відреагували на виклики часу і побудували свою 

роботу з дітьми, застосовуючи сучасні освітні технології. Ми активно 

впроваджуємо й реалізуємо навчальний процес на освітніх і комунікативних 

платформах: Сlassroom,  через Google диск, Zoom, Viber  тощо. Сьогодні 

навчання, за рахунок розвитку мережі Інтернет і поширення різноманітних 

мобільних пристроїв, стає фаворитом у системі дистанційної освіти. 

Успішному навчанню передує розуміння кожним учасником потреби у 

навчанні, власної здатності до навчання та готовності до співпраці у 

навчальних Інтернет-середовищах.  Якщо перед вчителем поставлена задача, 

він буде шукати механізми її реалізації, готовий навчатися, натомість зі 

сторони батьків і учнів ( особливо початкової школи) можна спостерігати 

деякі труднощі. Це технічні можливості, рівень володіння та вмінні 

працювати з серверами, більшість батьків працюють дистанційно, мають по 

кілька дітей, діти вивезені на дачі з поганим доступом до Інтернету тощо. 

Пріоритетними завданнями була і є доступність, простота та зв'язок зі всіма 

учнями. Також намагалися враховувати санітарно гігієнічні вимоги 

знаходження дітей перед моніторами.  

Окрім цього, постійними помічниками вчителя, як завжди, виступають  

вихователі ГПД. Матеріали психологічної підтримки були запропоновані 

дітям і батькам, Skype консультації, відеоконференції, майстер-класи, 

посилання на відеоуроки, цікаві бесіди на актуальну для малечі теми, або 

допомогу під час виконання завдань. Постійний зв'язок класоводів через viber 

групи з батьками.      Адже партнерські взаємини і створення комфортного 

освітнього середовища є запорукою успіху нашої шкільної  родини!     

 Протягом року на базі школи проходять тренінги для вчителів школи 

та Солом’янського району по підготовці педагогічних працівників для 

роботи в умовах НУШ. Гуріненко Анна Петрівна, класовод 2-А класу, – 

регіональний тренер Нової української школи. Систематично проводила 

семінари–тренінги, де націлює  учасників  на  опрацювання структури та 
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змісту Концепції «Нова українська школа», на визначення засад і підходів до 

організації освітнього процесу в початковій школі, на усвідомлення нової 

професійної ролі і завдань сучасного вчителя. 

 
   Головні компоненти нової української школи; нові професійні ролі і 

завдання сучасного вчителя; зміст початкової освіти у вимірі сьогодення; 

організація ефективного і безпечного освітнього середовища; інтегроване 

навчання; формування міжпредметних компетенцій у процесі навчання; 

тематичне планування; навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу у класах НУШ; стратегії розвитку критичного мислення освітній 

потенціал   вчителя початкових класів школи. 

Методична комісія вчителів іноземних мов спрямувала свою роботу на 

покращення викладання іноземних мов згідно новітніх методик та технологій, 

ефективну підготовку старшокласників до ЗНО та досягнення основної мети – 

практичного володіння здобувачами освіти іноземними мовами. 

Всі уроки було проведено згідно навчальних програм з урахуванням 

вікових особливостей здобувачів освіти, із застосуванням відповідної наочності, 

автентичних підручників,  відео та аудіо засобів. 

У роботі методичної комісії вчителів іноземних мов велику допомогу 

надавали методисти “Pearson Dinternal”, «Cambridge» та “Macmillan.  

                  Методисти Пірсон Дінтернал постійно надають вчителям англійської 

мови методичну підтримку, проводячи не тільки семінари та тренінги для 

вчителів, забезпечуючи методичною літературою, але й організуючи тренінги та 

педагогічні майстерні  з  ефективної підготовки здобувачів освіти школи до ЗНО.  

У січні 2019 року методист Пірсон Лонгмен А. Міходуй провела 

практикум для 11-х класів, семінар-тренінг «Алгоритм підготовки до складання 

ЗНО: частина «Письмо». 
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  Протягом 2019-2020 навчального року в Київському міському 

педагогічному університеті імені Б.Д.Грінченка підвищили фахову кваліфікацію 

14  вчителів. Було атестовано 14  вчителів.  

Підтвердили  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

- Богачова Тетяна Миколаївна, вчитель французької  мови;     

- Ведмеденко Світлана Олександрівна, вчитель української мови 

та літератури;  

- Войченко Валентина Силівна, вчитель фізики;    

- Марченко Світлана Віталіївна, вчитель початкових класів,  

    вихователь ГПД;  

-    Сінельник Олена Віталіївна, вчитель англійської мови;  

-    Садофьєва Тетяна Михайлівна,вчитель англійської мови; 

                -   Хохлова Олена Павлівна, вчитель початкових класів, 

                    вихователь ГПД; 

    Присвоєно кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

-   Пономаренко Інні Петрівні , вчителю англійської мови. 

             Присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»: 

 -  Дозорець Марії Володимирівні, вчителю історії,             ; 

  Присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»: 

 - Герасименко Олені Федорівні, вихователю ГПД; 

 - Дозорець Марії Володимирівні, соціальному педагогу; 

 - Луценко Олександрі Степанівні, вчителю початкових класів та 

вихователю ГПД ; 

- Корнєвій Наталії Сергіївні, вчителю англійської мови. 

 Підтверджено  педагогічне звання «вчитель-методист»: 

              -  Богачовій Тетяні Миколаївні, вчителю французької мови 

 Підтверджено  педагогічне  звання «старший учитель»: 

      - Войченко Валентині Силівні, вчителю фізики; 

      - Марченко Світлані Віталіївні, вчителю початкових класів; 

      - Хохловій Олені Павлівні, вчителю початкових класів. 

  Присвоєно  педагогічне  звання «вчитель – методист»: 

               - Ведмеденко Світлані Олександрівні, вчителю української мови та   

                 української літератури.                         

  Присвоєно  педагогічного звання «старший учитель»: 

              - Садоф’євій Тетяні Михайлівні, вчителю англійської мови  

Присвоєння педагогічного звання «старший вихователь»: 

 - Марченко Світлані Віталіївні, вихователю ГПД. 

 - Хохловій Олені Павлівні, вихователю ГПД.    
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VI. У спеціалізованій школі № 115 ім. І. Огієнка створені умови для навчання 

і виховання обдарованих дітей. З року в рік високий рівень навчальних 

досягнень учнів підтверджується результатами участі у  Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з базових дисциплін, у  Міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру», конкурсі «Колосок» та Всеукраїнській 

грі з англійської мови «Puzzle».  

В роботі шкільних предметних олімпіад взяли участь 210 учнів 6-11-х 

класів.  

З метою виявлення серед учнів початкової школи тих, хто вміє логічно 

мислити, самостійно пізнавати світ, має кращі задатки до аналізу, синтезу, 

порівняння, за традицією у листопаді були проведені шкільні предметні 

олімпіади з української мови, читання, математики серед учнів 3-4-х класів. 

Переможцям олімпіад вручені грамоти та пам’ятні подарунки. 

 

 8 учнів стали   переможцями   міського етапу  предметних олімпіад з 

базових дисциплін: 

№ Предмет Кількість 

призерів 

Прізвище та ініціали вчителя 

1. Українська мова та 

література  

1 Шпеко Н.В. 

2. Зарубіжна  

література  

3 Вергун І.П., Кравець М.В. 

3 Англійська мова  21 Гришко Л.В., Крижановська Т.Б., 

Сиченко А.Б., Руденко І.П., Гавриленко 

О.Б., Корнєва Н.С. 

4. Французька мова  9 Богачова Т.М., Сорокіна Л.В. 

5. Німецька мова  7 Тарасенко С.М., Толсньова Ю.Е. 

6. Образотворче 

мистецтво 

4  

7. Лінгвістика  1 Романчук О.І. 

8. Біологія  1 Гришко- Пахар Н.В. 

9. Математика   2  Романчук О.І., Піскова Л.М.  

10. Історія  5 Мішина Н.А.,Поліщук А.М.  

11. Географія  1 Гуменна О.Л. 

12. Фізична культура  1 Кириченко Т.С. 

 Всього: 56  

№ Предмет Кількість 

призерів 

Прізвище та ініціали вчителя 

1. Англійська мова  3 Гавриленко О.Б., Шенгель Л.В., 

Крижановська Т.Б. 

2. Ділова англійська 

мова 

1 Крижановська Т.Б. 

3. Німецька мова  2 Тарасенко С.М., Толсньова Ю.Е. 

4. Історія  2 Мішина Н.А., Поліщук А.М.  
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          Призером районного етапу  ХХ  Міжнародного конкурсу з української 

мови   ім. П. Яцика стала учениця 3-Б класу Карпюк Кіра та учениця 6-Б класу 

 Когут Лілія. 

Переможці та призери ІІ (районного) ІІІ та ІV етапів  Всеукраїнських  

учнівських  олімпіад  з базових дисциплін були нагороджені грамотами 

Солом’янського районного управління освіти, Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту м. Києва.     

Протягом навчального року здобувачі освіти  брали участь в 

різноманітних районних та міських конкурсах де також ставали 

переможцями.  

У 2019 - 2020 н.р. традиційно здобувачів освіти школи взяли участь у 

Всеукраїнській грі з англійської мови «Грінвич» (298 учнів), французької 

мови «Галлус»(79 учнів)  та німецької мови «Орлятко»(31 учень) під 

керівництвом вчителя англійської мови Панасевич С.Б., французької мови 

Сорокіної Л.В., та німецької мови Тарасенко С.М.  Учні-переможці отримали 

дипломи  всеукраїнського рівня та були нагороджені дипломами 

регіонального рівня.  

У 2019-2020 навчальному році 38 здобувачі освіти школи склали іспит 

та отримали міжнародні сертифікати РТЕ, рівень В1, В2.С1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всього: 8  
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VII. Виховна робота в школі у 2019 - 2020н.р. проводилась відповідно до 

теми виховної роботи: «Формування національної свідомості, патріотичних 

почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання» та головної 

мети, а саме:розвиток в учнівської молоді та молодших школярів почуття 

власної  гідності; усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві; підвищення 

рівня їх політико-правової свідомості; виховання національно - патріотичних 

поглядів і переконань, спрямованих на власний захист та захист своєї 

Батьківщини, відданості своєму народу; формування активної та свідомої 

громадянської позиції, спрямованої на подолання всіх форм насильства; 

формування  у  здобувачів освіти здорового способу життя та фізичної 

досконалості, розвиненої духовності та моральності, художньо-естетичної, 

трудової та екологічної культури. 

Виходячи з цього, в плані виховної роботи школи визначені наступні 

завдання роботи: 

 формування громадянина - патріота України, що діє на основі 

національних та європейських цінностей: повага до національних 

символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-

політичному житті країни; повага до прав людини; верховенство 

права; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників 

іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних 

особливостей; рівність усіх перед законом; готовність захищати 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

 створення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

 виховання у здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров’я 

та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних звичок  і засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я. 

  Всі виховні заходи проводились відповідно до річного плану роботи 

школи на 2019-2020 навчальний рік та планів класоводів та класних 

керівників, з метою організації змістовного дозвілля учнів, розвитку їх 

індивідуальних здібностей, виховання патріотизму, національної свідомості, 

прищеплення любові до Батьківщини, вивчення її історії, профілактики 

шкідливих звичок, попередження правопорушень, бродяжництва, 

злочинності, жорстокого ставлення в сім’ї.  

         В 2019-2020н.р. були проведені єдині виховні години та бесіди за 

такими темами: 

• «Ми українці, ми європейці»; 

• Єдиний урок з правил дорожнього руху; 

• Бесіда до міжнародного Дня грамотності; 

• Бесіда до Дня фізичної культури і спорту; 

• Бесіда до Дня українського кіно; 

• Бесіда до всесвітнього Дня Миру; 

• Бесіда до Дня партизанської слави; 

• Бесіда до Дня народження В.О.Сухомлинського; 
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• Бесіда до Всеукраїнського Дня бібліотек та міжнародного дня 

шкільних бібліотек; 

• Бесіда до Міжнародного дня людей похилого віку; 

• До дня українського козацтва, Дня захисника України; 

• До Дня народження Альфреда Нобеля; 

• Бесіда про заснування ООН; 

• До 76-ї річниці визволення міста-героя Києва від німецько - 

фашистських загарбників; 
• Бесіда до Дня Української писемності та мови; 
• Бесіда до Дня гідності і свободи; 
•  Бесіда до всесвітнього дня доброти та міжнародного дня 

толерантності; 
• Урок пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, акція «Засвіти 

свічку»; 

• Бесіда до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

 
• Бесіда до Міжнародного дня волонтерів; 

• Урок мужності, присвячений дню Збройних сил України; 

• Бесіда до Міжнародного дня прав людини; 

 
• Бесіда до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС; 

• Бесіда до дня народження І. Огієнка; 

• День вшанування захисників (кіборгів) Донецького аеропорту; 

• Бесіда до Дня Соборності України.  

• Бесіда до Міжнародного дня пам’яті Голокосту; 

• Бесіда до Дня  пам’яті Героїв  Крут; 

• Бесіда до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав; 

• Бесіда до Дня Героїв Небесної сотні; 

• Бесіда до Міжнародного дня рідної мови; 
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• Тематичний тиждень «Видатний Шевченко»; 

 
• Бесіда до Дня українського добровольця; 

• Бесіда до всесвітнього дня здоров’я; 

• Бесіда до Міжнародного дня Землі та довкілля; 

• Бесіда до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії; 

• Бесіда до Дня пам’яті та примирення, День перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні; 

• Бесіда до Міжнародного Дня Матері; 

• Бесіда до Дня пам’яті жертв геноциду кримсько - татарського народу; 

• Бесіда до Дня Європи; 

• Бесіда до Дня пам’яті жертв Політичних репресій. 

• Бесіда до Дня вишиванки. 

В спеціалізованій школі № 115 ім. І.Огієнкащорічно в рамках місячника 

«Увага!Діти на дорозі!» та місячника з основ безпеки життєдіяльності 

щорічно проводиться квест-гра з ПДР: 

 Квест-гра з Правил безпеки руху: 

 
 

В школі протягом року були організовані різноманітні свята, заходи, 

конкурси та тематичні уроки: 

  Свято Першого дзвоника. 
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 Всеукраїнський Олімпійський урок та змагання середу чнів 6-х класів: 

 
 До міжнародного Дня Миру проведений конкурс малюнків на асфальті 

середучнів початкової школи: 
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 Свято до Дня вчителя: 

 
 

 
 

 

 Свято до Дня Козацтва «Козацькі розваги»: 
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 Свято «Українські вечорниці»: 

 
 

 9 листопада 2019 р. учні та вчителі школи взяли участь у написанні 

Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності. 

 

 
 В жовтні 2019 року  в школі пройшов «Гарбузовий тиждень» та свято 

Хелоуіна: 
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 Проведені тематичні уроки до дня доброти (13 листопада): 

 
 Проведено тематичні заходи до Дня Гідності та свободи: 

 
 Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору: 

 
 Круглий стіл з учнями 11-х класів на тему:«75-і роковин депортації 

українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 

Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках» 
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 У день Святого Миколая учнів школи зустрічав справжній Святий 

Миколай: 

 

 
 

 Також у цей день відбувся благодійний ярмарок новорічних смаколиків 

по збору коштів у Фонд «Таблеточки» 

 
 
 

 
 
Та  
За 
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 Напередодні новорічних  свят відбувся «Вечір прем`єр»: 

 
 

 У січні 2020 року класний керівник 8-А класу Шпеко Н.В. разом зі 

своїми учнями показали  виставу за  комедією Івана Карпенка-

Карого«100 тисяч» 

 
 

 Свято до Дня Соборності України 
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 День пам’яті Героїв небесної сотні 

 
 

 Свято до Дня рідної мови: 

 

    

 
 

 До Дня книги у школі проведено зустрічі з дитячими письменниками і 

свято «Книга – джерело мудрості» 
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 До дня пам’яті Героїв Крут були проведені тематичні заходи 

 

 

В умовах пандемії, спричиненої захворюванням на Covid-19, пройшли в 

онлайн форматі наші традиційні свята: 

 

 День пам’яті та примирення та День Перемоги у другій світовій війні: 

 
 

 

 Свято до Дня Вишиванки 
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 Свято до Дня матері 

 

 
 

 

 Свято Останнього  дзвоника 
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 Здобувачі освіти спеціалізованої школи № 115 ім. І.Огієнка протягом 

2019-2020 року брали активну участь у районних, міських  конкурсах та 

заходах, а саме: 

 У районній квест-грі «Я люблю Солом`янський район» 

 
 

 У заходах до 76-ї річниці визволення міста-героя Києва від німецько - 

фашистських загарбників 
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 Здобувачі освіти Дьомін Дем’ян, ЗолотухінЄген (10-А клас) таДьоміна 

Дар’я (8-А клас) у Районному конкурсі «Солом`янкаStars» посіли 

призові місця. 

 
 Чуприн Михайло, учень10-Б класу,  посів ІІ місце в районному  

конкурсі  «Нащадки славетних лицарів». 

 
Здобувачі 

 

 
 

 

 Учні нашої школи взяли участь у ІX Всеукраїнському конкурсі дитячого 

малюнка «Охорона праці очима дітей» – 2020: 
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Протягом навчального року були проведені тематичні тижні: 

 профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму; 

 Тиждень протидії булінгу: 

 
 Тиждень права: 

 
 Тиждень Рідної мови; 

 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. 
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Проведені тематичні місячники: 

 з Правил дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі»; 
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 Протягом року з метою розвитку пізнавального інтересу учнів, організації 

змістовного дозвілля учнів, естетичного та культурного розвитку, виховання 

емоційно-позитивного спілкування учнів, створення позитивних колективних 

відносин в учнівському середовищі  здобувачі освіти відвідали багато 

цікавих міст України та проведені цікаві екскурсії по м. Києву. 

 
 Учні школи разом з класними керівниками та класоводами відвідали 

тематичні екскурсії : 

  «Люби, вивчай і знай своє рідне місто Київ»; 

 
 До Національного музею історії України та природничого музею: 

 
 До музею Т.Г. Шевченка в м. Каневі; 
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 до Бабиного Яру; 

 
 

 

 до пожежно-рятувальної частини та виставки пожежно-рятувальної   

техніки ГУ ДСНС Солом’янського району; 

 
 До музею популярної науки та техніки   «Експериментаріум»; 

 
 



33 

 

 на фабрику новорічної іграшки; 

 
 

 

 до музею фотоілюзій: 

 
 до Музею води; 

 на кондитерську фабрику «Рошен»; 

 
 до центру народознавства «Мамаєва Слобода»; 
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 до музею іграшки; 

 на інтерактивну виставку «UkraineWOW» 

 
 

 до Київського планетарію 

 
 до музею-квартири Михайла Булгакова 

 
 До музею Ханенків: 
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 З метою ознайомлення учнів з театральними мистецтвом, естетичного та 

культурного розвитку здобувачі освіти протягом року відвідували  київські 

театри: театр «Золоті ворота», Київський академічний театр юного глядачана 

Липках,  Національний академічний театр російської драми імені Лесі 

Українки, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка: 

 
 

 
 

      Педагогічним колективом школи проводиться систематична робота з 

учнями, схильними до правопорушень, які потребують посиленої 

педагогічної уваги. В школі працювала Рада з питань профілактики та 

попередження правопорушень. Була налагоджена тісна співпраця з сектором 

ювенальної превенції Солом’янського УП ГУНП у м. Києві, шкільним 

офіцером поліції та соціальними службами району. 

        Представниками відповідних служб проводились тематичні заняття з 

профілактики негативних явищ в учнівському середовищі, зосереджено увагу 

на темі булінгу, відповідальності за булінг, правил поведінки в школі та 

громадських місцях, ознаки булінгу серед здобувачів освіти та шляхи його 

подолання. 

 
 На базі 10-11-х класів протягом року працювала лекторська група  на чолі з  

вчителем історії та правознавства  Рязанцевою С.В. Здобувачами освіти під 

керівництвом учителя, були підготовлені повідомленняна правову тематику 

на такі теми:«Формування правової свідомості та правової культури учнів»; 

«Виконання прав та обов’язків - невід’ємна частина життя в сучасному 

суспільстві», «Права дитини-права людини», «Конституція України - 

основний закон держави»; «Ніщо так не сприяє людської чесноти, як 
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законодавство», «Самовиховання, як важлива форма правового виховання», 

проведені тематичні уроки та конкурси, а саме: 

- Мистецька виставка, фотовиставка, презентація видань про права 

людини та іншої літератури правового змісту; 

- Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення  

Загальної декларації прав людини; 

- Конкурс - правова вікторина «Не знання законів не звільняє від 

відповідальності»; 

- Конкурс та презентацію конкурсних робіт (короткометражних фільмів, 

відеороликів, мультфільмів), присвячених правам людини; 

- Проведені бесіди з працівниками школи з питань реалізації та захисту 

прав людини з метою підвищення загального рівня правової культури і 

набуття громадянами необхідного рівня правових знань; 

       Невід’ємною складовою частиною правового виховання є профілактика і 

попередження вживання спиртних напоїв, наркотиків, тютюнопаління. З 

метою збереження життя та здоров’я дітей, формування в них навичок 

здорового способу життя, профілактики і попередження шкідливих звичок 

було проведено: 

 тиждень здоров’я; 

 єдиний урок «Здоров’я людини – найбільша цінність!»; 

 бесіди про шкідливі звички та їх наслідки; 

       Проведено цикл бесід: 

 « Грип. Шляхи боротьби з ним»; 

 «Увага! Діти на дорозі»; 

 «Правила поведінки на шкільному подвір’ї та в школі під час перерв»; 

 «Дотримання правил особистої гігієни – основи здорового способу життя»; 

 « Молодь за Україну без наркотиків!»;  

 « Молодь проти тютюнопаління» ; 

 «Чорнобиль, радіаційна небезпека»; 

 Правила поведінки на шкільному майданчику та поблизу нього;   

У формуванні здорового способу життя велику роль відіграє заняття різними 

видами спорту, фізкультурою, туризмом.  

     93 % здобувачів освіти  школи в цьому році займалися різними видами 

спорту як в шкільних секціях так і в спортивних гуртках району, міста.   

Назва гуртка ПІБ керівника Вік 

Баскетбол Кириченко Т.С. 10-14 років 

Шаховий гурток Герасимчук Т.В. 7-10 років 

Юний патріот Дубовчук В.В. 16-17 років 

 Були проведенні: 

 Спортивне свято до Дня туризму «Будьмо здорові!» ; 

 Спортивний марафон «Сильні, спритні, сміливі!» ; 

 Змагання з колективнихвидів спорту міжздобувачамиосвіти та «Веселі 

старти»; 

 Гурток «Юний захисник» брав  участь у відбіркових змаганнях 

«Снайпер столиці» 
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На формування естетичної культури, естетичного сприйняття, емоційного 

ставлення до прекрасного, духовного збагачення учнів, розширення їх 

світогляду, вироблення бажання вносити прекрасне в життя, збереження 

здоров’я та фізичного стану учнів, спрямована шкільна гурткова робота за 

інтересами.  Продовжили свою роботу гуртки: 

Назва гуртка ПІБ керівника Вік 

Студія «Мальви» Набока М.А. 6-12 років 

Основи лідерства Бусленко Т.М. 11-17 років 

Київський вальс Черниш А.В. 15-17 років 
Гурток «Всесвітня 

історія» 
Рязанцева С.В. 15-17 років 

Пізнаємо рідний край Гуменна О.В. 11-14 років 

М’яка іграшка» Бєляєва О.О. 8-12 років 

В жовтні 2019 р. на подвір’ї спеціалізованої школи №115 ім. І. Огієнка 

традиційно здобувачі освіти 11-х класів разом з класними керівниками, на 

добру згадку про себе, посадили хвойні дерева.  
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Серед учнів 9-11-х класів проводилась систематична робота з профорієнтації: 

 психологічні тестування, які допомагають визначити схильність підлітка 

до певної трудової діяльності; 

 зустрічі з представниками різноманітних професій; 

 відвідування  професійно - технічних ліцеїв, коледжів, вузів у дні 

відкритих дверей в форматі онлайн; 

 екскурсії на підприємства з метою профорієнтації. 

 
       Враховуючи, що більшість сучасних професій вимагає додаткових  

знань, класні керівники працювали над формуванням необхідності свідомого 

навчання, підвищення якості знань, постійної роботи над собою та 

поглибленням свого освітнього рівня. З цією метою постійно проводилася як 

індивідуальна робота з учнями, так і виховні години: 

 «Стратегії правильного вибору професії»; 

 «Мої життєві плани, перспективи і можливості»; 

 «Твоє навчання - твоє майбутнє»; 

 «Щастя людини в праці» 

  «Сто професій,  сто доріг»» 

 «Моя майбутня професія»; 

 «Професія до душі»; 

 «Твій професійний маршрут».  

       У новому форматі проходять в школі зустрічі з батьками, а саме батьківська 

конференція, на якій обговорювалися підсумки роботи школи за минулий рік, та 
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інші питання. На конференції були присутні представники батьківських рад всіх 

класів, адміністрація та педагоги школи . 

 
У жовтні-листопаді 2019 року учні 10-х класів приймали участь у 

Другому чемпіонаті з англійської мови серед навчальних закладів м. Києва 

“Lingva Skills», керівник групи вчитель англійської мови Гришко Л.В. 

Спеціалізована школа 115 ім. І.Огієнка була включена до списку 

учасників   Міжнародного проекту Британської ради "Future English’’, який 

здійснювався за підтримки Міністерства освіти і науки України. Для 

реалізації проекту було проведене тестування володіння англійською мовою 

учнів 10х класів. Мета проекту: надати пропозиції та рекомендації щодо 

напрямку розвитку національної системи  безперервного професійного 

розвитку вчителя та покращення результатів навчання у національній системі 

освіти. Вибрані учні пройшли тестування 4 мовленнєвих умінь англійської 

мови за допомогою тесту Aptis for Teens. Куратор проекту в школі була 

Мукієнко К.В. 

Напередодні новорічних свят, 19 грудня 2019 року,  відбувся шкільний 

Різдвяний Благодійний ярмарок та святковий концерт, актова зала. 

Зібрані кошти були передані в Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям 

Tabletochki «Переможемо дитячий рак разом» 

 
Учитель французької мови Сорокіна Л.В. організувала зустріч учнів 10-

их класів з носієм мови на тему  "Освіта у Франції" 
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та традиційно відвідали фестиваль французького кіно в Києві, побували на 

екскурсії «Різдвяна Європа» 

               
10 березня 2020 року вчителем французької мови Богачовою Т.М.  та 

вчителем української мови  Шкуть Л.М. був проведений бінарний урок 

«Т.Шевченко – поет і громадянин» у 10-А класі. 

 
Пономаренко І.П. підготувала та провела костюмовану виставу-

концерт в актовій залі з учнями 4-Б класу  присвячену святу Helloween,на 

якій були присутні батьки та вчителі школи. 
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Сінельник О.В. 
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VІІІ. У 2019-2020 н. р. у школі навчалось 185 здобувача освіти пільгових 

категорій, з них: 

• багатодітних -78; 

• дітей інвалідів - 7; 

• дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС- 15; 

• діти з малозабезпечених сімей -1; 

• дітей, позбавлених батьківського піклування - 1; 

• внутрішньо переміщених осіб - 32; 

• дітей батьки яких є учасниками, або ветеранами АТО -28; 

• дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків - 2; 

• дітей – напівсиріт -11; 

• дітей з неповних сімей - 10. 
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ІX. Самоврядування. 

           Основне призначення учнівського самоврядування - задовольнити 

індивідуальні потреби здобувачів освіти, спрямовані, перш за все на захист їх 

громадянських прав та інтересів. Участь у вирішенні нагальних проблем 

школи, участь учнів в учнівському самоврядуванні сприяє формуванню 

більш чіткої і усвідомленої громадянської позиції та ціннісного ставлення до 

себе та інших, дозволяє підвищити соціальну компетенцію, розвиває 

соціальні навички поведінки і установки на самостійне прийняття рішень у 

проблемних ситуаціях. Учнівське самоврядування відкриває для багатьох 

школярів можливості проявити свої особистісні здібності, знайти цікаву 

справу, організувати його виконання, приймаючи на себе персональну 

відповідальність за його виконання.  

З урахуванням саме таких позицій, узагальнивши попередній досвід роботи 

та проаналізувавши всі переваги та недоліки,  на виконання нормативно-

правових документів:  «Конвенції ООН про права дитини», «Конституції 

України»,  законів України «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні 

та дитячі громадські організації”, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді з метою розвитку соціальної активності школярів, 

активізації їх громадської діяльності, демократизації управління школою і 

працювала Рада лідерів самоврядування школи «ТЕМП». 

        Робота школи ґрунтувалась на співпраці учнівського самоврядування, 

адміністрації школи та співпраці з батьками. Самоврядування школи 

працювало в традиційних напрямках: 

 дисципліни та порядку; 

 навчання і творчості; 

 культури і відпочинку; 

 преси і інформації; 

 захисту прав дитини; 

 спорту і туризму. 

       Структура учнівського самоврядування - це  рада міністрів - 

законодавчий і виконавчий орган учнівського самоврядування, яка 

складається з кабінету міністрів. 

       Шкільна учнівська рада «ТЕМП» брала участь у таких шкільних та 

районних проектах:  

 Організація та проведення квест-гри «Безпечний рух»; 

 Презентації учнівського самоврядування «Клас року»;  

 Флешмоб«МИ-проти боулінгу»;            

 Круглий стіл «Конвенція ООН про права дитини»;  
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 Участь у районному конкурсі «Нащадки славетних лицарів» ; 

 Участь у районних благодійних акціях; 

 День учнівського Самоврядування; 

 Відзначення трагедії Голодоморів на Україні «Запали свічку»; 

 Зустріч з бійцями  АТО району;       

 Лінійка пам’яті «Революція Гідності»; 

 Радіогазета «День пам’яті жертв Майдана»;      

 Участь у районному квесті - грі «Люблю Солом’янський  район»;   

 Шкільний парламент брав участь у районній конференції «Лідерство 

очима батьків». 

   Центр дисципліни і порядку систематично здійснював рейди-перевірки: 

зовнішнього вигляду учнів, контроль за відвідуванням учнями школи, 

допомагав окремим учням в навчанні, налагодженні стосунків з оточуючими 

через залучення до спільних справ.   

        Центр навчання і творчості проводив бесіди, організовував зустрічі, які б 

підвищували рівень загальної обізнаності учнів.    

       Виховання учнів та позакласну роботу неможливо уявити без 

традиційних шкільних свят, конкурсів.   

         Свята в школі, виступи художньої самодіяльності - це сюрпризи, 

вітання, подарунки. До цього готуються вчителі, діти, батьки. Здобувачі 

освіти  школи при підтримці учнівської ради «ТЕМП»  готували тематичні 

шкільні концерти та беруть активну участь у районних концертах. 

 
       Центр захисту прав дитини брав участь у складанні та обговоренні по 

класах прав та обов’язків учнів, намагався донести знання про права дитини 

в національному та міжнародному вимірах через тематичні бесіди, випуски 

стіннівок. 
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      У жовтні щорічно лідери  Ради «ТЕМП» беруть участь в  грі-квесті 

«Люблю Солом’янський район». 

 
      18 листопада 2019 року Рада старшокласників разом з Лідерами 

шкільного самоврядування, адміністрацією навчальних закладів та головами 

батьківських комітетіввбрали участь в  спільній щорічній конференції 

«Трикутник». 

 
Роль учнівського самоврядування набуває неабиякого значення в сучасному 

суспільстві, яке досить стрімко розвивається. Навчитися жити і працювати в 

умовах демократії - вимога часу. Безперечно, навички управління 

суспільством стануть надбанням людини. Вміння управляти - талант, який 

треба розвивати. Можливості зробити це в нас є.З метою пропаганди серед 

молоді основних засад місцевого самоврядування  07 грудня 2019 року був 

проведений День учнівського самоврядування. Був розроблений план 

заходів, розподілені обов’язки керівництва школи, вчителями - 

предметниками визначено і підготовлено вчителів - дублерів з числа учнів 

школи.  

        Проведення Днів самоврядування сприяє не тільки розкриттю 

лідерських якостей учнів, а має і велике профорієнтаційне значення, є 

важливим компонентом в вихованні учнів віри в свої сили, в дусі поваги до 

старших та турботи про молодших, формуванні відповідального ставлення до 

справи, активної життєвої позиції, збагаченні новими рисами взаємин в 

педагогічному та учнівському колективах. 
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        Активну участь здобувачі освіти  школи при підтримці лідерів 

учнівської ради «ТЕМП»   протягом року брали участь в благодійних акціях 

нашого міста: 

 Солдату на добру згадку. 

 Новий рік без самотності; 

 Ялинка добрих бажань та інші. 
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Також в201 

Також в 2019-2020 н.р. школа активно співпрацювала з Громадською 

організацією "Волонтерський рух Батальйон Сітка" та отримала від неї 

Подяки. 

 
В процесі роботи учнівського самоврядування зроблено висновок, що  в 

певній мірі зросла громадська активність, зріс рівень національної свідомості 

учнів, покращилась робота лідерів класів. 

        Отже, робота учнівського самоврядування є дієвою, результативною, 

однак потребує удосконалення, саме: 

- здобувачам освіти проявляти більшої самостійності та активності  в 

організації колективних заходів;  

- здобувачам освіти співпрацювати із дорослими (адміністрацією школи, 

педагогами-наставниками, класними керівниками та вчителями-

предметниками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемою над якою працював соціальний педагог Дозорець М.В. було 

обрано: формування ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя, розвитку 

особистісних характеристик дітей - саморегуляції та адаптації у шкільному та 
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соціальному середовищі; профілактика негативних звичок серед школярів, 

соціально - педагогічними методами у навчально - виховній роботі. 

Завдання над якими працювала соціально-педагогічна служба: 

• Захист інтересів дітей в усіх сферах життєдіяльності, забезпечування 

соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді, як головного пріоритету 

і цінності в суспільстві; 

• Здійснення посередництва між школою, сім'єю, центрами соціальних 

служб для молоді, кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування та 

громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального 

середовища і створення умов для її благополучного розвитку; 

• Вивчити та реально оцінити особливості соціального середовища, 

ступінь і спрямованість впливу середовища на особистість, соціальний статус 

учня, визначити та аналізувати соціальні чинники, їхню спрямованість і влив 

на особистість; 

• З’ясувати причини відхилення у поведінці дітей, підлітків; причини 

соціальних негараздів у сім’ї, що потребують додаткової педагогічної уваги. 

• Надати допомогу в період соціального і професійного визначення 

особистості учням 9, 11 класів; 

• Пропаганда здорового способу життя серед учнів, батьків; 

• Залучення батьків, медичних працівників та інших служб для роботи у 

напрямі оздоровлення підростаючого покоління; 

• Провести комплекс виховних заходів, що сприятимуть формуванню у 

дітей здорового способу життя; 

• Створення засобів шкільної інформації (випуск буклетів, бюлетенів, 

створення комп’ютерних публікацій та презентацій); 

• Різнобічно інформувати дітей, батьків, вчителів про вплив негативних 

чинників на здоров'я і розвиток людського організму. 

Були проведені  бесіди  в рамках тематичних тижневиків, щодо 

поведінки під час навчально - виховного процесу, зниження рівня успішності 

через погану поведінку, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх, 

«Відповідальність за вживання слабоалкогольних, тютюнових виробів», 

бесіда з учнями та батьками «Суїцид неповнолітніх», «Вплив паління на 

організм людини», бесіда «Основні положення ООН та права дитини і норм 

родинного виховання», «Профілактика негативних явищ в учнівському 

середовищі. Методи первинної профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції», 

проведені уроки тендерної грамотності «Ми різні, але рівні», виступи на 

батьківських зборах, на класних годинах, відвідування сімей учнів, що 

потребують додаткової уваги. Виховні заходи «За здоровий спосіб життя», 

урок «Твоє здоров'я та паління», створена  ігротека для учнів молодшої 

школи: «Знай свої права», відбувся перегляд навчальних відеороликів, 

відеофільмів, презентацій. 



49 

 

  

Проведення тижня протидії булінгу 

В вересні-жовтні разом з класними керівниками було проведено 

соціометричні досліджень в 1-11 класах,складання соціальних паспортів 1- 

11 -х класів, сформовано бази даних соціально-незахишених категорій. 

Визначено обізнаность аудиторії з проблеми торгівлі людьми (анкета 

«Торгівля людьми»). Виявлено рівень знань учнів з проблем: ВІЛ/СНІД, 

наркоманії, тютюнопаління. Діти в достатній мірі володіють теоретичним 

матеріалом про негативні звички, про їх дію на організм людини та на 

оточуючих. 

 

Просвітницькі заходи 1 грудня 

(Перегляд презентацій, 

документального фільму, бесіда 

«СНІД») 

Участь у моніторингу та оцінки 

заходів із профілактики ВІЛ –

інфекцїї/СНІДу (анкетування) 

 

 

Проведено анкетування щодо виявлення  негативних явищ серед учнівської 

молоді та проведено  виховний  захід «Свобода слова»: 
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             Завданнями роботи шкільного практичного психолога Матяш О.В. 

протягом навчального року були: 

1.Створення сприятливого психологічного клімату для розвитку і навчання 

здобувачів освіти. 

2. Розвивати і визначати індивідуальні особливості – схильності, здібності, 

інтереси, самосвідомість здобувачів освіти. 

3.Виявляти причини труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, 

сприяти кращій соціально-психологічній адаптації здобувачів освіти.  
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4.Сприяти формуванню і закріпленню позитивних поведінкових реакцій у 

дітей, реалізації своїх можливостей. Розвивати комунікативні навички через 

різні форми взаємодії з собою, з однолітками, запобігати конфліктним 

ситуаціям в освітньому процесі. 

5.Робота з здобувачами освіти схильними до девіантної поведінки, «групи 

ризику». 

        Робота психологічної служби школи № 115 здійснювалась за 

напрямками: консультаційний, діагностичний, просвітницький, 

організаційно-методичний, самоосвіта. 

1. Психологічна діагностика. 

*Діагностика особливостей адаптації до умов навчання в школі паралелі 1-х 

класів (вересень - листопад 2019р.). 

*Діагностика особливостей адаптації до умов навчання в середній школі 

паралелі 5-х класів. Дослідження мікроклімату, структури взаємин, 

емоційного стану учнів (анкетування, тести, діагностика, супроводжуюча 

робота) (вересень - листопад 2019р.). 

*Проведення індивідуальної психодіагностики (діагностика, бесіда, обробка 

результатів, оформлення висновків і рекомендацій, написання психолого-

педагогічних характеристик (за запитом). 

*Психологічний супровід для виявлення рівня сприятливості психологічного 

клімату в середніх і старших класах. 

2. Батьківські консультації, конференції для батьків. 

«Успішна адаптація в 1 класі.», конференція (серпень 2019) 

«Адаптація в 5 класі. Вікові особливості дітей підліткового віку», 

конференція(серпень 2019) 

3. Проведення семінарів,тренінгів для педпрацівників. 

«Емоційна стабілізація методами арт-терапії і за допомогою МАК» (жовтень 

2019) 

«Пізнання себе.» (січень 2020) 

«Засоби зниження агресії у дітей.» (лютий 2020) 

4. Години психолога, заняття з елементами тренінгу для учнів 1-11х класів   

(тематика відповідно річному плану роботи соціально-психологічної служби 

школи). Корекційно - розвиваючі заняття з елементами  арттерапії для учнів  

1-х класів (листопад - грудень 2019р.). 

5. Профорієнтаційна робота з учнями 9-11кл. (включаючи бесіди з батьками, 

педагогами). 

6.Заходи щодо профілактики шкідливих звичок, насильства, булінгу та 

кібербулінгу, формування  здорового способу життя, збереження та 

зміцнення психічного здоров’я(тематика відповідно річному плану заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу). 

7. Інформаційно-просвітницькі заходи (бесіди, психологічна просвіта) 

«Психологічна служба школи», «Скриньки довіри».  

8.Консультації (індивідуальні, групові) для всіх учасників навчально-

виховного процесу. 
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9.Консультації  онлайн з березня 2020 р. всіх учасників освітнього процесу за 

тематикою звернень (за запитом), висвітлення у ЗМІ, створення групи 

«Практичні психологи (онлайн)» у Фейсбуці, надання психологічного 

інструментарію та інформації.  

«Пам’ятка для батьків: Як зберегти психологічне здоров’я собі та своїм 

близьким в умовах кризи.» (квітень 2020). 

«Поради дітям на карантині від психолога.» (квітень 2020). 

Інтерактивні презентації для проведення дистанційних занять, консультацій з 

дітьми та батьками. (березень – травень 2020). 
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Х. За рішенням ради спеціалізованої школи № 115 ім. І.Огієнка  у 

вересні 2019 року була  обрана батьківська рада школи, яку очолила 

Маєвська Олена Василівна. 

Упродовж року члени батьківського комітету сприяли: 

 формуванню особистості учня та його громадської позиції; 

 формуванню загальнолюдської культури і моралі, культури 

міжетнічних відносин; 

 захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей; 

 всебічному зміцненню зв’язків між родинами, школою і 

громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на 

дітей; 

 залученню батьківської громадськості до організації професійної 

орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи; 

 організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і 

правових знань серед батьків, підвищенні їх відповідальності за 

навчання і виховання дітей; 

 захисту та збереженню життя та здоров’я дітей; 

 вихованню учнів та формуванню вихованого покоління ;  

 всебічному зміцненню зв’язків між родиною, школою та 

громадськістю; 

 формування загальнолюдських цінностей і культури; 

 організації роботи з батьківською громадськістю з метою 

розповсюдження психолого – педагогічних та правових знань та 

зміцненню господарської і навчально - матеріально бази школи; 

 залученню батьківської громадськості до організації роботи з 

професійної орієнтації учнів; 

 проведенню позакласної та позашкільної роботи. 

А також розглядались питання: 

 організації харчування учнів школи; 

 обов’язковості шкільної форми; 

 єдині вимоги сім’ї і школи в вихованні учнів; 

 попередження та профілактика пропусків без поважних причин; 

 профілактика дитячого травматизму; 

 попередження правопорушень серед учнів; 

 формування засад здорового способу життя. 

Велику роль у формуванні особистості дитини, її вихованні належить 

сім’ї, тому робота з батьками базується на принципах родинно – сімейного 

виховання, взаємоповаги та взаємодії. Батьки брали активну участь в 

позакласній, позашкільній роботі організація та проведення екскурсій, 

шкільних та класних свят. 
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XI. В спеціалізованій школі № 115 ім. І.Огієнка  продовжила свою 

роботу шкільна Рада, яка забезпечувала залучення педагогів, батьків та учнів 

до освітянських справ, їх спільного вирішення.  

У 2019 - 2020 навчальному році основними завданнями Рада школи 

визначила: 

 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії 

з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; 

 формування виховного середовища; 

 створення належного педагогічного клімату в школі; 

 стимулювання активності учнів, батьків та вчителів до участі в 

шкільному житті; 

 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

 стимулювання матеріального та морального заохочення учнів, 

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей. 

Рада школи взяла участь у вирішенні нагальних питань 

життєдіяльності школи, а саме: 

 погодила робочий навчальний план та доцільність вибору 

навчальних предметів варіативної частини робочого навчального 

плану, врахувавши можливості, потреби учнів; 

 здійснювала постійний контроль за виконанням Статуту школи; 

 затвердила режим роботи школи; 

 розподіляла і контролювала використання спонсорських коштів, 

благодійних внесків батьків; 

 брала участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які 

перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; 

 сприяла поповненню бібліотечних фондів та передплаті 

періодичних видань; 

 організувала громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів; 

 прийняла рішення спільно з педагогічною радою про представлення 

до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі 

досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у 

навчанні»; нагородження учнів похвальними листами «За високі 

досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі 

досягнення у вивченні окремих предметів».  
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XІІ. Сучасні умови життя спонукають молодь до пошуку різноманітних 

способів розв’язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого 

потенціалу особистості. Найголовніше завдання педагогічного колективу 

школи - пробудити в дитині жагу до самонавчання та здатність застосовувати 

набуті знання в житті. В школі велика увага приділялась комунікативному 

напрямку навчання та вивченню традицій та культури країн і народів, мови 

яких вивчаємо. Вчителі іноземних мов організовують туристичні поїздки 

учнів в країни Європейського Союзу. В 2019 – 2020 навчальному році учні 

школи відвідали Велику Британію, Угорщину, Німеччину та інші європейські 

країни. 
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XІІІ. Інформаційне забезпечення. 

 Прес-центром  спеціалізованої школи № 115 ім. І. Огієнка протягом  

2019 - 2020 навчального року була проведена наступна робота. 

 Класи випускали газети: 

 до шкільних свят; 

 До Дня рідної мови; 

 Дня народження Т.Г.Шевченка; 

 Дня української писемності; 

 Дня рідної мови; 

Також: 

 газети на тему агітації за здоровий спосіб життя; 

 стіннівки до предметних тижнів: 

Продовжила свою роботу шкільна радіостанція «ТЕМП» в ефір 

виходили  рубрики: 

 новини адміністрації школи; 

 хвилинка з шкільного життя; 

 офіційно; 

 вітальна; 

 знай наших; 

 сьогодні в світі; 

 православні свята; 

 наше опитування; 

 справи учнівського самоврядування; 

 абітурієнтам; 

 пильнуйте; 

 економне тепло;  

 оголошення. 

    У цьому році продовжила роботу  рубрики «Актуальне інтерв’ю» та 

«Запитай у психолога». Постійними гостями цих рубрик були учні 

переможці районних олімпіад та конкурсів, вчителі предметними, 

запрошені гості. 
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XІV.   Шкільна бібліотека як структурний підрозділ педагогічного колективу 

з серпня – вересня  2019 року активно включилась в роботу над виконанням 

завдань, що постали перед школою відповідно до вимог нового навчального 

року та завдань НУШ, офіційних матеріалів МОН України та Департаменту 

освіти України. 

Традиційно вересень був присвячений забезпеченню здобувачів освіти 

та вчителів підручниками. А в плані виховання – забезпечення 

інформаційними, методичними, ілюстративними та сценарними матеріалами 

Місячника безпеки життєдіяльності учнів у школі, вдома, на природі та на 

дорогах. Крім безпосередньої відповіді на запити учнів, класоводів , класних 

керівників та педагогів – організаторів виховної роботи, в читальній залі 

бібліотеки експонувались тематичні виставки: «Безпека в житті – життя у 

безпеці», «Школа без булінгу – сім’я без насильства», «Шкідливі звички – 

шлях у безодню» та оформлено тематичний куточок «Світ проти куріння»    

 
Паралельно із заходами виховного характеру забезпечувався 

навчальний процес: діти та вчителі отримували художню та навчальну 

літературу , проводились бібліотечні уроки. Наприклад, спільно  із 

Солодовник Н.Ф. у бібліотеці був проведений урок для учнів 10 – Б класу            

«Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності». 

В жовтні 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 12.08.2014 № 931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек» та  рекомендацій розроблених Інститутом 

модернізації змісту освіти спільно з бібліотекою України імені 

В.О.Сухомлинського щодо проведення у 2019 році Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек під гаслом «Бібліотека  Нової української 

школи – простір для освітніх можливостей кожного учня» бібліотека 

спеціалізованої школи № 115 імені Івана Огієнка спільно з педагогічним 

колективом школи одразу ж після оголошення Рекомендацій активно 

включилась у підготовку та проведення заходів по їх реалізації . 

 Так керуючись гаслом,  «Бібліотека + школа =  співпраця на користь 

майбутнього»,  ще у вересні спільно з районною бібліотекою на Солом’янці 

ми провели зустріч учнів 7 – В класу з науковим співробітником Інституту 

гідробіології НАН України  учасником 21-ої антарктичної експедиції 

Савицьким О.Л.Ці зустрічі стали уже для наших учнів традиційними, тим 

більше, що і НАНЦ України роботу з дітьми вважає одним із стратегічних 

напрямів,  що й задекларував у  одному із інтерв’ю газеті  «Освіта України» 

його директор Є.Дикий словами: «…ми готуємо собі зміну на 20 – 30 років 

уперед».  
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Цікавою стала і зустріч учнів 4-В класу з невтомною трудівницею на 

ниві українського слова, письменницею Лесею Мовчун з її оригінальною 

авторською презентацією повісті – казки «Рожевий записник детектива 

Стасика» . 

 

   
 

Враховуючи, що шкільна бібліотека як обов’язковий структурний 

підрозділ НУШ покликана «перетворитися з центру бібліотечних ресурсів і 

доступу до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та 

інноваційної педагогіки», перший тиждень жовтня у ній володарювали 

першокласники. 

У «Казковому світі бібліотеки» учні 1 – Б класу. 

   
 

«Країна Див» відкрила свої двері учням 1 – А класу 
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Учні 1-В класу на екскурсії у шкільній бібліотеці 

  
 

Так як одним із пріоритетів навчально – виховної роботи  педагогічним 

колективом школи у цьому році визначено формування громадянина – 

патріота з почуттям власної гідності, активної та свідомої громадянської 

позиції спрямованої на власний захист та захист своєї Батьківщини, 

відданості своєму народові, другим блоком заходів , які проводились у 

шкільній бібліотеці були уроки присвячені Дню захисника України та 

українського козацтва. 

 «На острові на Хортиці за порогами Дніпра,  там зійшла козацька слава для 

народного добра» - бібліотечний урок з учнями 2- В кл. 

   
 

 «Ми козацького роду славних лицарів діти, а у школі вчимося край свій 

вірно любити» - бібліотечний урок з 2-А класом 

   
 

 «Козацтво – то світла сторінка у книзі, що  наші діди написали шаблями» - 

2- Б клас під час бібліотечного уроку 
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« До тієї булави треба , друже – голови! » - на уроці – 3 – В клас. 

 

   
Завершився козацький тиждень у бібліотеці  уроком з учнями 3 – А 

класу   « Сила нескорених – в пам’яті предків, що силою духу свій відчай 

бороли ». 

 У бібліотеці відбулась презентація інтерактивної книги – путівника  

 «Таємниці Київської Софії» – цікавого літературно – художнього видання 

для допитливих школярів. Першими щасливчиками, які мандрували 

головним храмом давнього Києва і Руської держави  стали учні 4 – Б класу. 

     
 

Ось головні події, які відбувались у бібліотеці у жовтні. Але ними не 

обмежувалось життя шкільної бібліотеки. Тут для здобувачів освіти 

продовжував працювати куточок сучасної літератури «Буккросинг – рух , що 

популяризує читання та згуртовує інтелектуалів». У бібліотеці вони  

малювали, готувались до загальношкільних заходів, просто відпочивали чи 

приходили показати костюми літературних героїв, які їм полюбились.
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У листопаді на учнів 10 – Б класу (Бабир Н.М.) чекала зустріч  із психологом, 

професійним коучем, автором і організатором тренінгів і семінарів 

Олександром Куберським та  авторська презентація книги « Жінка прагне 

бути коханою », яка щойно вийшла у видавництві Брайт Букс. 

  
 

На учнів 9 – А класу - зустріч із письменницею В.Захабурою  присвячена 

Міжнародному дню толерантності та виходу у Видавництві Старого Лева її 

нової книги « Лепрекони » . 

   
 

До Дня Гідності і Свободи на учнів 10 – А класу ( Мукієнко К.В.) - зустріч із 

волонтеркою, учасницею Помаранчевої революції  і Революції Гідності - 

Смирновою Юлією. 

    
Дням пам’яті про загиблих борців за свободу України та роковинам 

скорботи за жертвами Голодоморів була присвячена тематична виставка 

«Свічки пам’яті запалюють вогонь революцій ». 
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До  Всесвітнього дня дитини, що відзначається у світі 20 листопада в 

день прийняття Декларації про права дитини в 1959 та Конвенції прав дитини 

– у 1989 році  в читальній залі бібліотеки експонувалась тематична виставка  

«Дитина у звичаях та віруваннях українського народу» та інформаційний 

куточок  «Закон на сторожі дитинства». 

 
 

Керуючись принципом «Бібліотека + школа = співпраця на користь 

майбутнього»,  в рамках підготовки здобувачів освіти до участі у конкурсі      

«Колосок – 2019» був проведений  бібліотечний урок з учнями 4 – А класу 

(Мельник Т.В.). 

   
У грудні відбулася цікава зустріч учнів 9 – В класу з психологом 

представницею Державної служби зайнятості України Арапіною Д.Д., яка 

познайомила випускників з унікальними можливостями, які надає 

Платформа з профорієнтації та розвитку кар’єри ДСЗ України. 

   
Зустріч учнів 5 – В класу  з істориком Олесею Жданович, яка провела їх 

відомими, але повними цікавих таємниць вулицями рідного міста . 
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А учні 5 – А класу зустрілись із учасниками творчого колективу « Мажор» 

школи « Надія », які напередодні Нового року подарували нашим дітям  міні 

– виставу за мотивами «Різдвяної пісні у прозі » Ч.Діккенса. Після вистави  

маленькі « актори » і глядачі поспілкувалися за спільним святковим столом. 

 

    
 

Окрім постійно діючих виставок, інформаційних стендів, тематичних 

куточків із щомісячним оновленням матеріалів про державні та міжнародні 

свята, літературні події та ювілеї визначних осіб, у грудні до Міжнародного 

дня прав людини бібліотекар оформила тематичну виставку « Права людини 

починаються із прав дитини » . 

      
 

У січні оформила тематичні виставки до свята  Соборності , днів 

пам’яті Героїв Крут і річниці від дня народження І.І.Огієнка та провела  

виховну годину з учнями 6 – Б класу (кл.керівник Крижановська Т.Б.)  до 

Дня Соборності та річниці від дня народження І.І.Огієнка. А з учнями 2 –А 

класу ( класовод Гуріненко А.П) - бібліотечний урок  до 85-тої річниці від 

дня народження В.А.Симоненка  ’’ Заглядає в шибку казка сивими очима …’’  

 

      
Бібліотечний урок присвячений 90-ій річниці від дня народження 

Всеволода Нестайка з учнями 4 – В класу ( класовод Хохлова О.П.) 
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Місяць лютий повністю  був присвячений зустрічам із рідним словом , 

мовою та книгою. Заспівом до такого спілкування стала зустріч учнів 11 – В 

класу із сучасним українським поетом Сашком Обрієм у Солом’янській 

бібліотеці та авторська презентація книги «БУСОЛ» (Бережу український 

світ від лиха ), що вийшла у  Слов’янську у  2019 р. 

 

  
 

Потім із своїми новими книгами, розповідями , цікавими історіями до 

нас завітали улюблені автори та  видавці  «Фонтану  казок». Вони 

подарували радість зустрічі із сучасною українською дитячою книгою всім 

учням початкової школи, учням 5-Б та 5- А, 6 – А, 7- А та 7 – Б класів. 

 

   
 

   
 

У березні  учнів 10- Б класу чекала зустріч з  найкращим автором 

фантастики за визнанням загальноєвропейського фестивалю любителів 



65 

 

фантастики «Єврокон», що проходив у Дубліні у 2014 році. Володимир 

Арєнєв презентував їм свою нову книгу «Сапієнси», яка у 2019 році визнана 

книгою року за версією ВВС в номінації « дитяча література ». 

 

  
А завершився реальний навчальний 2019 - 2020 рік бібліотечним 

уроком  учнів 1 – Б класу ( Марченко С.В.) про Т.Г.Шевченка. 

   
Під     час карантину бібліотекар зверталась до читачів зі своєї сторінки 

у Фейсбуці, а коли з’явилась можливість працювала з фондом, займалась 

списанням і готує фонд і бібліотеку до нових зустрічей із спраглими до знань 

учнями у новому навчальному році. 
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XV. Згідно з перспективним та річним планами роботи спеціалізованої 

школи № 115 здійснювався внутрішньошкільний контроль за виконанням 

навчальних програм. 

Відповідно до річного плану роботи школи були проведені перевірки: 

- стану ведення шкільної документації (наказ № 134 від 12.09.2019 р. , наказ 

№ 253 від 24.12.2019 р.); 

- стану адаптації учнів 5-их класів (наказ № 204 від 29.11.2019 р.); 

- стану адаптації учнів 1-их класів (наказ № 214 від02.12.2019 р.); 

- стану ведення особових справ учнів школи (наказ № 135 від 12.09.2019р.); 

- планів виховної роботи класоводів, класних керівників (вересень 2019 р., 

січень 2020 р.); 

- планів роботи гуртків та спортивних секцій (вересень 2019 р., січень  

2020 р.); 

- календарно-тематичних планів вчителів - предметників (вересень 2019 р., 

січень 2020 р.); 

- роботи вчителів, які атестуються (жовтень, грудень 2019 р., лютий, 

березень 2020 р.); 

- зріз знань учнів 5-11 класів з англійської мови (грудень 2019 р., наказ  

№ 242 від 19.12.2019 р.); 

- техніки читання в 2-4-их класах (наказ № 249 від 21.12.2019 р.); 

- зріз рівня знань учнів 2-4-их  (наказ № 250 від 21.12.2019 р.); 

- виконання вимог єдиного орфографічного режиму (наказ № 248 від 

21.12.2019 р.); 

- зріз рівня знань учнів 5-11 з англійської мови (наказ № 242 від  

19.12.2019 р.); 

- зріз рівня знань учнів 9-их та 11-их класів з української мови та 

математики (наказ № 254 від 23.12.2019р., наказ № 255 від 23.12.2020 р.); 

- класних журналів та книги відвідування учнями школи (жовтень,  

грудень 2019 р.); 

- роботи школи малодосвідченого вчителя «Співдружність»; 

- зріз рівня знань учнів 2-4-их з математики та української мови (травень 

наказ № 57 від 2020 р.); 

- виконання навчальних програм (наказ № 244 від 21.12.2019р., № 56 від 

05.06.2020 р.). 
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