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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 2020 - 2021 навчальному році навчалося 

1002 учні   у 33 класах.  

 

 
 

У школі  працює  73педагогічних працівників, серед яких: 

 

Заслужений учитель України - 1 вчитель: 

«Вчитель-методист» -18 вчителів; 

«Старший вчитель» - 25 вчителів; 

«Старший вихователь» - 2 вихователя; 

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії - 54; 

Вчитель І кваліфікаційної  категорії - 11; 

Вчитель ІІ кваліфікаційної категорії - 6; 

Спеціаліст - 2. 

12 тарифний розряд - 5 
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II. Педагогічний колектив  школи  2020 - 2021 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 2020-2021 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 навчально-виховного процесу  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. 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.  

Підтвердили  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

- Бабир Н.М. вчитель української  мови та літератури;     
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- Гришко – Пахар Н.В. вчитель біології;    

- Гуріненко Л.М., вчитель початкових класів, вихователь ГПД;  

- Дзюба Н.І.вчитель початкових класів; 

- Іванова Н.Ю., вчитель основ здоров’я;  

- Поліщук А.М..,вчитель історії;  

- Рязанцева С.В., вчитель історії; 

- Солодовнік Н.Ф., вчитель трудового навчання;  

- Тарасенко С.М.,вчитель німецької мови;  

- Ходорковська Ю.І., вчитель математики;  

Присвоєно кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

 - Киричкенко Т.С. вчителю фізичної культури; 

- Романовій М.О.,вчителю англійської мови;  

  Присвоєно   кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»: 

- Павлюк М.С., вихователю ГПД. 

 Підтверджено  педагогічне звання «вчитель-методист»: 

                 - Ходорковській Ю.І., вчителю математики. 

Підтверджено  педагогічне  звання «старший учитель»: 

      - Дзюбі Н.І., вчителю початкових класів; 

      - Солодовнік Н.Ф.. вчителю трудового навчання.  

  Присвоєно  педагогічне  звання «вчитель - методист»: 

               - Гуріненеко Л.М., вчителю початкових класів;  

               - Поліщук А.М.,вчителю історії;  

               - Тарасенко С.М.                       

  Присвоєно  педагогічного звання «старший учитель»: 

              - Бабир Н.М, вчителю української мови та літератури;  

              - Гришко-Пахар Н.В, вчителю біології;  

              - Рязанцевій С.В., вчителю історії. 
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V. Згідно з річним планом школи були проведені 4 засідання 

педагогічної ради: 

«Підсумки 2019 - 2020н.р. та завдання та план роботи педагогічного 

колективу школи на 2020 - 2021н.р.» (серпень 2020); 

«Дистанційне навчання від теорії до практики» (жовтень 2020); 

«Конкурентноспроможний учитель – якісний показник його педагогічної 

діяльності»  ( грудень 2020); 

«Формування позитивного іміджу закладу освіти» (березень 2021); 

Були проведені всі заплановані семінари: 

 «Особливості дистанційної та змішаної форми навчання»(жовтень 2020) 

 «Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів і 

шаблонів»  (жовтень 2020) 

«Створення сприятливого педагогічного середовища для розвитку здібностей 

та обдаровань учнів» (жовтень 2020); 

«Різноманіття акцентів англійської мови - з чого почати роботу в класі» 

(жовтень  2020) 

«Організація освітнього процесу в умовах онлайн та офлайн 

навчання»(листопад 2020) 

 «Організація якісного освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання».(листопад 2020) 

 «Соціалізація творчості особистості у навчально-виховному процесі» (січень 

2021) 

 «Освітні інструменти креативного і критичного мислення»(лютий 2021). 
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VI. У спеціалізованій школі № 115 ім. І. Огієнка створені умови для навчання 

і виховання дітей. 

 
Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета - створити школу, в якій приємно навчатись і яка дає 

учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. 

НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. 

 Аналізуючи навчально-виховний процес, можна із впевненістю 

сказати, що НУШ дає свої позитивні результати. 

Учні початкової школи впевнені в своїх силах, вимогливі до себе(в міру 

свого віку): читають і розуміють прочитане, уміють висловлювати думку 

усно і письмово, розвивають критичне мислення, логічно обґрунтовують 

свою позицію, виявляють ініціативу, уміють вирішувати проблеми оцінюючи 

ризики та приймаючи рішення, конструктивно керують емоціями, 

співпрацюють в команді; готові прийти на допомогу однин одному, 

відповідально ставляться до навчання і до виконання громадських доручень.  

Минулий 2020-2021 навчальний рік був третім роком роботи за новим 

Державним стандартом освіти відповідно до Концепції «Нової української 

школи», роком створення нового освітнього простору та сучасних підходів 

до організації освітнього процесу. А також роком удосконалення 

дистанційного навчання. Удосконалено роботу щодо планування та 

організації освітнього процесу із використанням дистанційних технологій – 

впроваджено систему ведення електронного  журналу (проєкт МОН 

«АТОМС»). 

Дистанційне навчання, яке у закладі почали впроваджувати через 

карантинні заходи у зв’язку із епідемією коронавірусу COVID - 19 ще у  

2019-2020 н.р., надало додаткові можливості виробити нові підходи до  

організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного 

навчання. Для проведення уроків та заходів педагоги використовували 

відеоінструменти синхронного режиму Zoom, GoogleMeet, а також 

асинхронного - робота на платформах Googleclassroom, Naurok, «Мій клас», 

«Всеосвіта». 
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Результати обліку навчальних досягнень учнів фіксували у 

електронних журналах, що дало можливість батькам відстежувати 

успішність дітей. Удосконалення методичної роботи навчального закладу 

шляхом впровадження ІКТ-технологій знаходять застосування в багатьох 

напрямах навчання, упроваджуються нові форми спілкування через соціальні 

мережі: фейсбук, інстаграм, вайбер, скайп. 

Учнів 1-3-х класів за рахунок державної субвенції було забезпечено 

партами, інтерактивними дошками, а  для роботи в класі наочністю, 

наборами  дидактичних матеріалів, комп’ютерним обладнанням. 

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого 

суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та 

встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не 

тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти 

навчання  спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття 

обдарованості кожної дитини. 

Тож кафедра вчителів початкових класів продовжувала працювати над 

темою: “Творче спрямування діяльності вчителів початкових класів та 

вихователів ГПД на удосконалення уроку, як засобу розвитку творчої 

особистості вчителя і учня з метою підвищення якості освіти та збереження 

здоров'я дітей». 

Діяльність роботи методичного об’єднання вчителів також була 

спрямована на покращення якості знань учнів. Як зазначено в 

матеріалах Державного стандарту початкової освіти в Україні, це мають 

бути знання, які: 

- потрібні кожній людині протягом усього її життя, незалежно від виду 

діяльності, якою вона займається; 

- допомагають їй самостійно оволодівати певними знаннями, необхідними у 

повсякденному житті; 

- дають можливість швидко та без сторонньої допомоги знаходити правильне 

рішення в будь - якій нестандартній ситуації; 

- дозволяють самовизначитись у колективі та суспільстві. 

Заплановані на рік завдання реалізовувалися через проведення засідань 

кафедри вчителів початкових класів, відкритих уроків та виховних заходів. 

Метою методичної роботи кафедри вчителів було створення комфортних 

умов для навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою 
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інтелектуальну досконалість, відчуває себе  невід'ємною ланкою. Тому ця 

проблема і охопила всі сфери шкільного життя, весь освітній процес, де в 

центрі стоїть особистість - учень, з інтелектуальним, фізичним, творчим 

потенціалом. 

Робота кафедри була спрямована на підвищення професійної 

майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в 

інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для 

формування ключових компетентностей учнів, педагогів. 

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»є 

3.Групові методи на уроках в початковій школі. 

4.Гра по-новому - навчання по-іншому з LEGO. Практикум. Метод 

компетентнісного навчання «Шість цеглинок». 

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

ідей» на тему «Підсумок роботи кафедри за рік» Засідання відбулося 

дистанційно через Zoom зв’язок. На засіданні обговорювали ті платформи, 

які вчителі використовували для дистанційного навчання. Кожен вчитель 

прозвітував про результативність навчальних досягнень учнів за 2020-2021 

рік, поділився досвідом дистанційної роботи. 

6. Інтерактивні прийоми роботи на уроках ЯДС через технології: 

- «Перевернутий клас», 

- «прийом Фішбоун», 

- прийом «Кубик Блума» тощо. 

7. Використання задач екологічного змісту на уроках математики як засобу 

формування екологічної культури учнів тощо. 

Педагоги постійно дбали про свій рівень педагогічної майстерності, 

займались самоосвітою, підвищували кваліфікацію, брали активну участь у 

районних семінарах, онлайн конференціях, вебінарах, тренінгах, які 

проходили дистанційно через Zoom,де розглядаються важливі питання 

реформування освіти, розбудовування Нової української школи 

Протягом навчального року молодші школярі брали активну участь в 

різноманітних конкурсах. Зокрема брали участь у конкурсі знавців 

української мови ім. П. Яцика, Міжнародному природничому інтерактивному 

конкурсі «Колосок», Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру». 

Проведення цих конкурсів для дітей є хорошою можливістю перевірити свої 

знання, навчитися працювати з тестами. 
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Фундаментальність початкової освіти - не лише у міцно засвоєних 

учнями уміннях, навичках, а й у ключових компетентностях, які мають  стати 

найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. 

Виклики, пов’язані із навчанням учнів в умовах карантину, колектив 

учителів  початкових класів зустрів із чітким розумінням організації 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.  

Учителі швидко переорієнтувалися з класних кімнат до проведення 

онлайн-занять. 
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При відновленні очного навчання вчителі, дотримуючись карантинних 

обмежень, деякі уроки проводили на вулиці. Учні із задоволенням працювали 

на свіжому повітрі. 

 

 
Протягом року робота була   спланована так, щоб заходи охоплювали 

різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли 

інтелектуальному та творчому розвитку учнів. Заслуговує на увагу проєктна 

робота учнів початкової школи. Зробити учнів активнішими, створити на 

уроці неймовірну атмосферу дослідження та показати, як знання, які 

отримують діти у школі, пов'язані з реальним життям – усе це можна зробити 

за допомогою методу проєктів. Проєктна діяльність у початковій школі є 

одним з найкращих способів пізнання дітьми навколишнього світу. Завдяки 

проєктно-зорієнтованому навчанню учні: 

 Отримують додаткову мотивацію до навчання; 

 вчаться критично осмислювати інформацію; 

 вчаться працювати з інформацією; 

 вчаться використовувати набуті знання на практиці; 

 удосконалюють комунікативні навички. 

Проєктна робота наразі є одним з найперспективніших напрямів системи 

освіти, оскільки створює умови для формування всіх необхідних життєвих 

компетенцій. Проєктне навчання в НУШ посідає важливе місце, а що 

старшими стають діти - тим цікавіше їм проводити певні дослідження. 
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 Упродовж навчального року молодші школярі брали участь у 

різноманітних виховних заходах: 

 Благодійна акція «Вуса-Лапи-Хвіст» 

 
 

 «Школа без булінгу» 

 
 

 День української мови і писемності 
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 День казки 

 

 День Наума-грамотника 

 

 
 

 Український День вареника 

 

 
 

 День вишиванки 

 



16 

 

 День миру  

 

 День Перемоги і примирення 

 
 

 

 

 День безпеки і збереження життя і здоров’я 

 

 
 

 Велика увага приділялась правовому вихованню школярів 

Частою гостею у дітей була шкільна поліцейська Надія Ситник. 
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 Новорічні свята 

 

 
 

 Свято «Прощавай, Букварику!» 

 
 У рамках проведення Тижня початкової школи пройшов Веселковий 

дивограй. 
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Виховний захід «Моя рідна Україна» 

 

 
 

У класних аудиторіях учителями створенеосвітнє середовище, що 

відображає філософію Нової української школи, у якому діти відчувають 

себекомфортно та у безпеці. Таке середовище дає можливість 

інтенсифікувати та інтегрувати освітній процес, сприяє адаптаціі 

першокласників до навчання. 

 

 
 

Зміна пріоритетів у розвитку освіти, орієнтація на Концепцію «Нової 

української школи», методична тема МК вчителів початкової школи, новий 

Державний стандарт, узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу 

визначили основні завдання та перспективні напрямки роботи методичної 

комісії вчителів початкової школи та вихователів ГПД на 2021-2022н.р. 

Завдання, які ставлять вчителі  початкової школи на 2021-2022 н.р. : 

- робота над впровадженням Концепції «Нової української школи» та 

Державного стандарту початкової школи; 

- підвищення рівня теоретичних знань та фахової майстерності  вчителів 

методичної комісії початкових класів; 

- опанування цифровими сервісами в умовах дистанційного навчання; 

- удосконалення форм проведення методичної роботи шляхом упровадження 

передового педагогічного досвіду та інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- залучання педагогів до інноваційної діяльності; 

- вивчення та популяризація досвіду творчих педагогів школи; 

- формування здоров’язбережувальної компетентності учнів; 
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- активізація роботи з обдарованими учнями. 

Кафедра вчителів початкових класів дбає про те, щоб школа була: 

- школою радості для учня;  

- школою творчості для вчителя; 

- школою комфорту для батьків. 

Методична комісія вчителів іноземних мов спрямувала свою роботу на 

організацію освітнього процесу з іноземних мов в умовах онлайн та офлайн 

навчання, ефективну підготовку старшокласників до ЗНО, практичного 

володіння здобувачами освіти іноземними мовами та підвищення інтересу 

здобувачів освіти до уроків та навчання вцілому. 

Учителі іноземних мов швидко навчилися працювати на платформах 

дистанційного навчання Skype. Zoom, Google Сlassroom, Viber, Facebook. 

З метою мотивації здобувачів освіти до творчого навчання, гнучкості та 

швидкості мислення, розвитку їх критичного мислення та сприяння навичок 

роботи як у команді, так і індивідуально, вчитель англійської та ділової 

англійської мови Крижановська Тетяна Борисівна під час дистанційного 

навчання застосовувала платформи “Kahoot” та “Storyjumper”. 

Сучасне покоління потребує змін у підході до навчання і з метою 

підвищення ефективності та якості навчання здобувачами освіти, 

враховуючи основні характеристики сучасних учнів, застосовувати саме ті 

технології, які необхідні для їх навчання, вчитель англійської мови Шенгель 

Людмила Володимирівна працювала над методичною проблемою 

«Особливості навчання покоління Z» 

З метою застосування програмного матеріалу в повсякденному житті 

учня, практики вживання граматичних та мовних одиниць у власних та 

близьких для учня ситуаціях, що дає змогу легко запам’ятовувати та вільно 

спілкуватися англійською мовою, вчитель англійської мови Гришко 

Людмила Віталіївна працює над темою «Free Practice»: організовувала уроки 

з носієм мови впродовж другого семестру в 10 класах, що дозволило 

подолати мовний бар’єр і розуміння мови на слух, відповідати на запитання 

та самостійно ініціювати розмову учнів з носієм мови. 

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 

продовжували надавати методисти “Pearson Dinternal", проводячи не тільки 

онлайн-семінари та тренінги, забезпечували методичною літературою та 

проводили онлайн семінари-тренінги з  ефективної підготовки здобувачів 

освіти школи до ЗНО. 74% відсотки склали ЗНО з англійської мови на 

високому рівні. 73 % учасників склали ЗНО з історії України на високому 

рівні. 

  В 2021 р.  з 67 випускників школи 95%  склали ЗНО з української мови 

на високому та достатньому рівні. 
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        Учні школи традиційно брали участь у Міжнародному математичному 

конкурсі «Кенгуру», конкурсі «Колосок» та Всеукраїнському конкурсі з 

англійської мови «Грінвич».  

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. 

 У 2020-2021 навчальному році 50 здобувачів освіти школи склали іспит 

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

За  результатами семестрового та річного оцінювання 10 учнів 9 класів 

отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою.  9 

випускників 11 класів нагороджені Золотою медаллю за високі досягнення у 

навчанні. 
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VII. Виховна робота в школі у 2020 - 2021 н.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 2020-2021 навчальний рік, плану виховної роботи школи та планів 

класоводів і 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 умовах 

карантинних обмежень у зв’язку з хворобою на Covid-19 більшість 

запланованих виховних заходів проводилася онлайн. 

         В 2020-2021 н.р. були проведені єдині години спілкування та бесіди за 

такими темами: 

 День знань. Перший тематичний урок «Covid-19.Новий виклик для 

всього світу»; 

  Міжнародний день письменності; 

 День фізичної культури і спорту; 

 Міжнародний день миру; 

 День партизанської слави; 
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 День пам'яті жертв Бабиного Яру; 

 Всеукраїнський день бібліотек; 

 Міжнародний день людей похилого віку; 

 День захисника України, День Українського козацтва; 

 Європейський день боротьби з торгівлею людьми; 

 День Організації Об’єднаних Націй; 

 День визволення України від фашистських загарбників; 

 День української писемності та мови; 

 Міжнародний день толерантності; 

 Всесвітній день дитини; 

 День Гідності та Свободи; 

 День пам'яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція «Запали свічку»; 

 Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

 Міжнародний день за відміну рабства; 

 Міжнародний день волонтерів; 

 День Збройних сил України; 

 Міжнародний день захисту прав людини; 

 День благодійництва; 

 Бесіда до дня народження Івана Огієнка; 

 День вшанування захисників (кіборгів) Донецького аеропорту; 

 День Соборності України; 

 День пам'яті героїв Крут; 

 День безпечного Інтернету; 

 Всесвітній День доброти; 

 День Героїв Небесної сотні; 

 Міжнародний день рідної мови; 

 150  років  від  дня  народження  Лесі  Українки; 

 День народження Т.Шевченка; 

 День українського добровольця; 

 Всесвітній день поезії; 

 Міжнародний день театру; 

 Всесвітній день здоров'я; 

 День авіації і космонавтики; 

 День довкілля; 

 Міжнародний день Землі; 

 День трагедії на Чорнобильській АЕС; 

 День пам'яті та примирення та  День Перемоги; 

 День Матері; 

 Міжнародний день музеїв; 

 День вишиванки; 

 Міжнародний день захисту дітей; 

 День Конституції України. 
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В спеціалізованій школі № 115 ім. І.Огієнка щорічно в вересні в рамках 

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

життєдіяльності щорічно різноманітні заходи по вивченню Правил 

дорожнього руху: 

 

 
В школі протягом року були організовані різноманітні свята, заходи, 

конкурси та тематичні уроки: 

  Свято Першого дзвоника. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 ВсеукраїнськийОлімпійський урок та змаганнясередучнів5-х класів: 
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 До міжнародного Дня Миру проведений конкурс малюнків на асфальті 

серед учнів школи та тематичні виховні години: 

 

 

 
 

 До Дня пам’яті жертв Бабиного Яру в школі проведені години 

спілкування: 

 
 

 До Дня вчителя учні підготували відеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=bKXI9SNcRkk&t=135s 

 
 Свято до Дня Козацтва «Козацькі розваги»: 
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 До Дня партизанської слави проведений круглий 

стіл:  

 
 

 До всесвітнього Дня дитини в школі був проведений кольоровий 

тиждень: 

http://surl.li/xtsv 

 

 

 
 

 Проведено тематичні заходи до Дня Гідності та свободи: 

http://surl.li/xtth 

 

 Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору: 

http://surl.li/xccc 

 

 
 

 До Всесвітнього дня юоротьби зі СНІДом в школі були проведені 

різноманітні заходи: 

http://surl.li/xttl 

 

http://surl.li/xtsv
http://surl.li/xtth
http://surl.li/xccc
http://surl.li/xttl
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 До Дня збройних сил України наші учні також підготували привітання 

нашим захисникам: 

http://surl.li/xtto 

 

 
 У день Святого Миколая учнів школи вітавсправжній Святий Миколай: 

 
 Новий рік в школі також відзначали в новому форматі: 

http://surl.li/xttq 

 

 

http://surl.li/xtto
http://surl.li/xttq
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Та   

За 
 

 До дня народження Івана Огієнка учні 7-Б класу підготували цікаву 

відерозповідь про видатного українця: 

http://surl.li/xtts 

 

 
 До Дня вшанування захисників (кіборгів) Донецького Аеропорту учні 

10-В підготували відерозповідь: 

http://surl.li/xttv 

 

 Традиційне улюблене свято наших учнів, День Святого Валентина: 

http://surl.li/xtty 

 

 
 

 До Дня Соборності України9-А клас підготували відео розповідь: 

http://surl.li/xtud 

 

http://surl.li/xtts
http://surl.li/xttv
http://surl.li/xtty
http://surl.li/xtud
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 23 січня Україна відзначала 130 років від дня народження Павла 

Григоровича Тичини, наші учні також взяли участь у поетичному 

марафоні: 

http://surl.li/xtuh 

 До дня пам’яті Героїв Крут були проведені тематичні заходи, а також 

учні 8-Б класу підготували відеорозповідь: 

http://surl.li/xtuk 

 

 
 

 До дня пам’яті Героїв небесної сотні учні 11-А класу підготували 

відеоролик: 

http://surl.li/xtuo 

 

 
 

 Свята до Дня рідної мови: 

 

 

 

https://library.khntusg.com.ua/novini/23-sichnya-130-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-pavla-grigorovicha-tichini
https://library.khntusg.com.ua/novini/23-sichnya-130-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-pavla-grigorovicha-tichini
https://library.khntusg.com.ua/novini/23-sichnya-130-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-pavla-grigorovicha-tichini
https://library.khntusg.com.ua/novini/23-sichnya-130-rokiv-vid-dnya-narodzhennya-pavla-grigorovicha-tichini
http://surl.li/xtuh
http://surl.li/xtuk
http://surl.li/xtuo


29 

 

 До дня народження Лесі Українки учні 8-В класу пілготували 

літературну композицію: 

http://surl.li/xtuq 

 

 
 

 До всесвітнього дня дарування книг в школі пройшла Акція «Подаруй 

бібліотеці книжку». Всі охочі з радістю дарували книги нашій шкільній 

бібліотеці: 

 
 До міжнародного жіночого дня учні 7-В класу підготували проєкт 

про видатних жінок України: 

http://surl.li/xtur 

 

 Традиційно в школі відбулися заходи До Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка:  

https://bit.ly/3d9rfop 

 

 

 
 

http://surl.li/xtuq
http://surl.li/xtur
https://bit.ly/3d9rfop
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 День памяті Героїв Чорнобильскої катастрофи: 

https://bit.ly/3j5lz2p 

 

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

  

  
 

 

 Свято до Дня Вишиванки традиційно найулюбленіше свято в нашій 

школі: 

  

https://bit.ly/3j5lz2p
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 Свято Останньогодзвоника: 

https://bit.ly/3jbbu3Y 

 

  

  
 

 

Здобувачі освіти спеціалізованої школи № 115 ім. І.Огієнка протягом 2020-

2021 року брали активну участь у районних, міських  конкурсах та заходах, а 

саме: 

 

 

 

https://bit.ly/3jbbu3Y
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 У квесті-грі в Маріїнському парку: 

  

  

 
 Активну участь наші учні взяли у V Всеукраїнська акція «Happy Гав для 

Сірка»: 
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 Учениця нашої Кіндрацька Вероніка школи взяла участь у 

Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт декоративно-

прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику  «Пожежі 

краще запобігти»: 

 
Протягом навчального року були проведені тематичні тижні: 

 профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму; 

 Тиждень протидії булінгу: 

 
 Вчимося бути толерантними: 

 
 

 Тиждень права: 

 
 Тиждень Рідної мови та писемності: 
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 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. 

 
 

Проведені тематичні місячники: 

 з Правил дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі»: 
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 В рамках Тижня безпеки дорожнього руху та Всеукраїнської акції 

«Пристібайся-не жахайся» наш шкільний поліцейський Ситник Надія 

Вікторівна провела з учнями тематичні уроки. Під час зустрічі вона 

наголосила на тому, що, сідаючи за кермо чи на пасажирське сидіння, 

завжди необхідно користуватися ременями безпеки. Неважливо - це 

власне авто чи таксі, дорога додому чи далека поїздка. 

 
 

 

 Протягом рокуз 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 були організовані онлайн екскурсії та 

подорожі. 

       Гурткова робота в школі є частиною освітнього процесу. Це один із 

найефективніших шляхів розвитку творчо спрямованої особистості. 70 % 

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 

Юний рятівник Козлова Г.В. 15-16 років 

 Були проведенні: 

 Спортивне свято до Дня туризму «Будьмо здорові!»; 

 Спортивний марафон «Сильні, спритні, сміливі!» ; 

 Змагання з колективних видів спорту «Веселі старти»; 

 Гуртківці шахового гуртка «Дебют» брали участь у районному 

конкурсі «Кришталева тура»; 

 Змагання «Юні рятівники поспішають на допомогу». 

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, тому продовжили свою роботу гуртки: 
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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 

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

 
Педагогічним колективом школи проводиться систематична робота з учнями, 

схильними до правопорушень, які потребують посиленої педагогічної уваги. 

В школі працює Рада з питань профілактики та попередження 

правопорушень. Була продовжена 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, профілактики суїциду серед підлітків. 

   
 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 повідомлення на 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 

законодавство», «Самовиховання, як важлива форма правового виховання», 

проведені тематичні уроки та конкурси в рамках «Тижня права», а саме: 

- акція та флешмоб проти торгівлі людьми, расової дискримінації  та 

протидії насильству: «Людина не товар» (11класи); 

- оформлено інформативний стенд на правову тематику; 
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- Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини (8 класи); 

- підготовлений відео-проєкт: «Закон і ми» (7-А клас); 

- правова вікторина «Знання права у моєму житті» (9 класи); 

- бібліотекарем школи було організовано книжкову виставку, презентації 

видань про права людини та іншої літератури правового змісту, 

ознайомлено з матеріалами, представленими на них 

       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: 

 тематичний тиждень здоров’я; 

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

 бесіди про шкідливі звички та їх наслідки; 

       Проведено цикл бесід: 

 «Covid-19 новий виклик для всього світу», «Для майбутнього я вмію 

захистити себе від Covid-19»; 

 «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 проти тютюнопаління та наркотиків» ; 

 «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.  

Серед учнів 9-11-х класів проводилась систематична робота з профорієнтації: 

 психологічні тестування, які допомагають визначити схильність підлітка 

до певної трудової діяльності; 

 онлайнзустрічі з представниками різноманітних професій; 

 відвідування  професійно - технічних ліцеїв, коледжів, вузів у дні 

відкритих дверей в форматі онлайн. 

       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».  
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VIII. Діяльність органів учнівського 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 різних шкільних та 

районних проектах:  
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 Організація та проведення заходів до тижня безпеки дорожнього руху 

«Безпечний рух»; 

 Презентації учнівського самоврядування «Клас року»;  

 Круглий стіл «Конвенція ООН про права дитини»;  

 

 
 Участь урізноманітних районних заходах: 

 
 Та районних благодійних акціях: 

5 грудня у  Міжнародний  день волонтера лідери учнівського самоврядування 

зустрілися  з декількома благодійними організаціями та волонтерами з 

величезним серцем, безкорисливими та добрими, готовими завжди 

простягнути руку допомоги. 

 



40 

 

10 грудня відбулася зустріч лідерів з офіцерами Національної поліції 

України, під час якої лідерами була  передана допомога для багатодітних 

родин та родин переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах 

 
 День учнівського Самоврядування; 

 Відзначення трагедії Голодоморів на Україні «Запали свічку»; 

 Радіогазети до всіх видатних дат;      

 Участь у міському квесті - грі в Маріїнському парку. 

 До Дня усіх закоханих здобувачі освіти нашої школи взяли участь у 

відео-конкурсі "Love is" серед закладів освіти Солом'янського району: 

 
   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.   

        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. 



41 

 

        22 травня, лідери Солом'янського району взяли участь у квесті від 

Дніпровського району, який був присв`ячений Дню Народженню района 

 

 
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 2020 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. 

        Активну участь здобувачі освіти  школи при підтримці лідерів 

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

нашого міста: 

 Солдату на добру згадку. 
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 Новий рік без самотності; 

 Ялинка добрих бажань та інші. 
   

 
Також в201 

Також в 2020-2021н.р. школа продовжила співпрацю з Громадською 

організацією "Волонтерський рух Батальйон Сітка". 

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). 
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IX. Діяльність соціально-психологічної служби школи: 

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 

соціальному середовищі; профілактика негативних звичок серед школярів, 

соціально - педагогічними методами у навчально-виховній роботі. 

Завдання, які було визначено на початку року і успішно виконано: 

• 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. 

В своїй діяльності керуюся Конституцією і законами України, указами 

президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів 

управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів; 

правилами і нормами з охорони праці, техніки безпеки і 

протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами 

школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами і розпорядженнями директора школи, даною посадовою 

Інструкцією), трудовим договором, Законом України „Про освіту”, 

Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, державною мовою 

відповідно до чинного законодавства про мови в Україні, річним планом. 

Було проведення ряд бесід в рамках тематичних тижневиків,ігротека для 

учнів молодшої школи: «Знай свої права», перегляд навчальних відеороликів, 

відеофільмів, презентацій. 
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Профілактичні бесіди з учнями 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». 

Основними завданнями соціально-психологічної служби школи (соціального 

педагога) згідно з планом роботи були: 

1.Психодіагностика. 

2. Соціометрія. 

3.Анкетування. 

4.Проведення соціометричних та діагностичних досліджень класних 

колективів (на замовлення класних керівників). 

5. Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, 

оформлення висновків і рекомендацій, написання психолого-педагогічних 

характеристик). 

Також консультаційна робота, а саме індивідуальне консультування, 

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

педагогами), проведення групових та індивідуальних консультацій з 

підлітками з проблем конфліктів у колективі, протидія булінгу, збереження 

мотивації навчання, формування колективу, особливостей особистості 

людини та ін., профілактичні та інформаційні бесіди. Профілактична робота:  

Профілактичні та інформаційні бесіди, години соціального педагога 

спрямовані на запобігання та протидію булінгу, профілактичні та 

інформаційні бесіди, години соціального педагога з питань соціалізації, 

Профілактичні та інформаційні бесіди, години соціального педагога 

спрямовані на попередження та профілактики правопорушень, проведення 

занять з учнями на тему: «Профілактика шкідливих звичок і попередження 

проблем алкоголізму і наркоманії серед учнів»,профілактика ВІЛ-інфекції та 

СНІДу» бесіди, обговорення). 

Були проведені бесіди  з питань запобігання та протидії  домашньому 

насильству: 

«Ми вчимося толерантності» , бесіди з учнями 8-9 класів на тему «Ми проти 

насильства» , «Як захистити себе  від насильства» , тренінги з учнями 7-8 

класів з психологом і соціальним педагогом на тему «Мій вибір і життя без 

насильства» 9-11 класи «Шляхи розв'язання  конфліктів». 

Заходи щодо запобігання торгівлі  людьми : брейн-рінг з правознавства для 

учнів 9 класів «Я знаю свої права», бесіди з учнями 10-11 класів   
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«Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми», семінар з учнями 9-11 

класів на тему  «Як не стати жертвою торгівців людьми» Психодіагностика. 

Анкетування. Рольова гра. 

  

В вересні-жовтні разом з класними керівниками мною було проведено 

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

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

Визначено обізнаність 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 ряд анкетувань щодо виявлення поширеності негативних явищ 

серед учнівської молоді та проведення виховного заходу «Свобода слова»: 

 



46 

 

 
 

 

Проведення соціально-педагогічного дослідження щодо виявлення 

насильства в сім'ї, класі та позашкільному середовищі показало, що таких 

сімей не виявлено. 

Проведення опитувальника суїцидальної поведінки серед батьків та 

учнів сімей, що потребують додаткової педагогічної уваги показало, що 

такого нахилу не мають жодні. Такі ж результати показали й інші учні, які 

діагностувалися за проханням класних керівників та батьків учнів. 

Проведення соціально-педагогічного дослідження щодо виявлення рівня 

знань учнів про свої права показало, що учні на достатньому рівні володіють 

матеріалом, що свідчить про гарну роботу класних керівників, вчителя права, 

педагогів-організаторів. 

Протягом року здійснювалась індивідуальна та групова діагностика 

учнів, батьків та вчителів за запитом, добір соціально-педагогічного 

інструментарію, опрацювання нормативних документів з питань охорони 

дитинства, захисту інтересів неповнолітніх. Також обов’язковою є участь у 

науково-практичних конференціях, творчих групах, семінарах. 

Завданнями роботи практичного психолога 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.  

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. Розв’язувати запити, з якими звертаються всі учасники освітнього 

процесу. 

6. Робота з здобувачами освіти схильними до девіантної поведінки, 

«групи ризику» 

Робота психологічної служби школи №115 здійснювалась за напрямками: 

консультаційний, діагностичний, просвітницький, організаційно-методичний, 

самоосвіта. 
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  Діагностична робота 

- Вивчення адаптації першокласників. Діагностика особливостей адаптації 

до умов навчання в школі паралелі 1-х класів. Проведення циклу 

корекційно-розвиваючих заняття з елементами арт-терапії для учнів 

паралелі 1-х класів. (протягом року) 
 

                    

 

 

- Діагностика особливостей адаптації до умов навчання в середній школі 

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

психолога, протягом року).  

     - Профорієнтаційна діагностична робота з учнями 9-11 кл 

                             

- Тестування дітей за віковими особливостями (психодіагностика пам'яті, 

уваги, логічного мислення). Проведення тестування для дослідження 

характеру учнів. (за запитом) 

- Моніторинг рівня сприятливості психологічного клімату в 5-11 класах. 

- Проведення соціометричних та діагностичних досліджень класних 

колективів (на замовлення класних керівників, адміністрації). 
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- Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, 

оформлення висновків і рекомендацій, написання психолого-педагогічних 

характеристик, за запитом). 

Консультаційна робота 

- Проведення консультацій (індивідуальних, групових) для всіх учасників 

навчально-виховного процесу. Консультування онлайн також всіх 

учасників освітнього процесу за тематикою звернень (за запитом). 

          

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

педагогами) 

-Профілактичні та інформаційні бесіди з запобігання проблем конфліктів у 

колективі, протидія булінгу, збереження мотивації навчання, формування 

колективу, особливостей особистості людини та ін.. 

         

Профілактична робота 

- Проведення заходів щодо профілактики шкідливих звичок, насильства, 

булінгу та кібербулінгу, профілактики здорового способу життя, 
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збереження та зміцнення психічного здоров’я. (бесіди, інтегровані 

заняття, залучення поліцейського та ін.) (тематика відповідно річному 

плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу). Заходи з 

питань запобігання та протидії  домашньому насильству (бесіди, 

обговорення) 

- Профілактичні та інформаційні бесіди з питань соціалізації, години 

психолога спрямовані на попередження та профілактики правопорушень. 

- Проведення годин психолога, занять з елементами тренінгу для учнів 1-

11х класів (впродовж навчального року), тривалість заняття - 45 хв.  

(тематика відповідно річному плану роботи соціально-психологічної 

служби школи) 

- Виступи на шкільних конференціях, педагогічних радах, 

батьківськихконсультаціях. 

       

Корекційна та розвивальна робота 

- Корекційно-відновлювальна та  розвивальна робота у тому числі 

індивідуальна та групова. 

- Проведення занять з елементами психогімнастики: навички релаксації, 

саморегуляції; фіксування основних емоцій, навички поведінки в різних 

місцях, етичних ситуаціях, розвиток уваги, мислення, пам'яті, уяви. 

- Проведення занять, спрямованих на розвиток та вдосконалення 

комунікативних навичок та пізнавальної діяльності. 

- Проведення тематичних розвиваючих занять на розвиток уваги, пам'яті, 

уяви, логічного мислення, етюди на зняття страхів, ігри на розвиток 

виразних рухів. Створення колажів та проведення занять з елементами 

арт-терапії. 

                

- Проведення занять з формування здорового способу життя. 

- Профілактика психосоматичних розладів у педагогічних працівників. 
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Х. У 2020-2021 н. р. у школі навчалось 188здобувача освіти пільгових 

категорій, з них: 

 дітей, позбавлених батьківського піклування - 1; 

 дітей з обмеженими фізичними можливостями - 6; 

 багатодітних -82; 

 діти з малозабезпечених сімей -1; 

 дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС-7; 

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

 дітей батьки яких є учасниками, або ветеранами АТО - 32; 

 внутрішньо переміщених осіб - 28; 

 талановитих та обдарованих дітей -29. 
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ХІ. За рішенням ради спеціалізованої школи № 115 ім. І.Огієнка  у 

вересні 2020року 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 розглядалися питання: 

• організації харчування учнів школи; 

• 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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XIІ. 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 2020 - 2021 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; 

 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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XІІІ. Шкільна бібліотека як структурний підрозділ педагогічного колективу з 

серпня - вересня  2020 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 серпень та вересень був присвячений забезпеченню 

здобувачів освіти та вчителів підручниками, оформленню тематичних 

виставок та інформаційних стендів про історичні та літературно - мистецькі 

події, дати, імена та про заходи безпеки і особистої гігієни в умовах життя і 

навчання обмежених заходами загальнодержавної боротьби з пандемією 

COVID - 19. А в плані виховання - забезпечення інформаційними, 

методичними, ілюстративними та сценарними матеріалами Місячника 

безпеки життєдіяльності учнів у школі, вдома, на природі та на дорогах. Крім 

безпосереднього спілкування з учнями, класоводами , класними  керівниками 

та педагогами - організаторами виховної роботи, з метою вивчення 

проблематики їх запитів та задоволення інформаційних потреб , в читальній 

залі бібліотеки експонувались тематичні виставки: «Твої дороги», до Дня 

миру, до Дня вчителя   та інших освітянських новин , як от «PISA в Україні 

та світі, 

Жовтень у бібліотеці був присвячений підготовці та проведенню 

заходів по  реалізації завдань щодо екологічної просвіти здобувачів освіти 

нашої школи  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 Державною науково - педагогічною бібліотекою 

України імені В.О.Сухомлинського щодо проведення у 2020 році 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна 

бібліотека та екологічна просвіта учнів». 

В читальних  залах бібліотеки за  матеріалами дитячих періодичних 

видань були розгорнуті тематичні  виставки художніх творів «Тварини – мої 

друзі» та  «Чому ми любимо природу ?». 

 

 
Традиційно  Місячник відкрили учні перших класів, які під час перших 

своїх бібліотечних  уроків знайомились з виставками, малювали свої,  

можливо, майбутні книжки про природу, про необхідність її охорони і 

захисту та любові до неї. 
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« Любіть травинку, і тваринку , і сонце завтрашнього дня …» - ознайомлення 

учнів ГПД  з літературою та дитячими природничими  журналами  

У цьому році учні нашої школи вперше долучились до міжнародної 

ініціативи небайдужих людей , які у 2012 році започаткували нове свято - 

Міжнародний день дарування книг. Мета цього свята - популяризація ідеї 

читання, підвищення інтересу і доступу до книги. Цього дня заведено 

дарувати книжки один одному та членам родини, залишати їх в людних 

місцях, надавати знижки в книгарнях, організовувати волонтерські кампанії 

зі збирання книжок, жертвувати твори друку бібліотекам.  З кожним роком 

все більше книг, як уже прочитаних, так і зовсім нових, вирушає в дорогу в 

усі куточки світу . 

Отож, і наші учні цілий тиждень присвятили оновленню шкільної бібліотеки 

своїми подарунками. 

 
22.02.21.Бібліотечний урок до Міжнародного дня рідної мови з учнями 1- В 

класу. Як вправний диригент, виголошуючи славень українській мові, Олена 

Павлівна (класовод) потихеньку вгамувала розбурханий вулик 

першокласників і злагодженим хором невдовзі зазвучали вірші, пісні, веселі 

ігри її вихованців, дбайливо підібрані досвідченим педагогом відповідно до 

їх віку і можливостей. 

 
10.03.21. Урок з учнями 2 - А класу (класовод Прокопчук А.В.) на 

відзначення роковин великого Кобзаря.      
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Закінчується навчальний рік, але ще довго будуть згадувати учні 2-А класу 

свою зустріч із представницею Видавництва Старого Лева Саломе 

Енгибарян, яка 25.05.2021 року презентувала їм щойно видану цим 

видавництвом книгу « Муся та бабуся» самобутньої української письменниці 

та перекладачки Галини Кирпи. У творчому доробку Галини Миколаївни 

переклади німецьких,норвезьких, шведських, данських класиків та сучасних 

поетів. Саме переклад десяти книг Свена Нордвіста про шведського дідуся 

Петсона та його кота Фіндуса і надихнули Галину Кирпу на написання 

оригінальної історії про зворушливу дружбу людини і її чотирилапого друга, 

яку вона наповнила гармонією, добром і любов"ю. 

 

 
 

 
 

Шановні колеги із Солом’янської бібліотеки запросили учнів 2 -Б класу 

нашої школи на майстер - клас з техніки петриківського розпису, що його 

провела Наталя Миколаївна Смирнова, яка вже у зрілому віці захопилася і 

оволоділа цим видом мистецтва, що став візитівкою України у світі. 

Яскравою сторінкою увійшов декоративний розпис в історію культури 

українського народу. Про символіку розпису, яскравість барв і кольорів, про 

рослинний і тваринний орнаменти, якими прикрашали свої оселі і предмети 

домашнього вжитку селяни, розповіла дітям майстриня і запропонувала взяти 

до рук пензлики, щоб спробувати відтворити основні символи , мотиви і 

образи, навіяні щедрою природою та фантазією народних майстрів. Але вона 

була приємно здивована, коли діти, які ще не користувалися пензлями і 
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фарбою, а лише олівцями та фломастерами, почали творити справжні 

шедеври, розмальовуючи контурні зображення голуба , що тримає у дзьобику 

кетяг калини, експериментуючи при цьому з фарбами та додаючи кожен свої 

елементи. 

 
 

В травні  нашим маленьким здобувачам освіти 1-их класів пощастило 

зустрітися із відомим київським бардом, майстром співаної української 

поезії, композитором і виконавцем власних пісень, Ігорем Петровичем 

Якубовським. Пан Ігор просто зачарував першокласників піснями на слова 

Василя Симоненка, особливо про маму. А скоромовки та вірші із книжечки 

Оксани Кротюк «Неслухняне левеня» діти співали і танцювали разом із 

композитором. Дехто навіть заспівав свою пісню під акомпанемент гітари 

майстра. Закінчуючи зустріч, Ігор Петрович побажав дітям чудового літнього 

відпочинку і нових цікавих зустрічей у наступному навчальному році.  
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XІV. Фінансово – господарська  діяльність 
- Використання бюджетних коштів:  

- харчування учнів 1х-4х класів та дітей пільгових категорій; 

- оплата енергоносіїв; 

- нарахування заробітної плати працівникам школи; 

- методичний матеріал (НУШ) - 27630.00грн; 

- флапчарт магнітно-маркерний на тринозі (3шт.) - 6009.00грн; 

- медичні товари - 1239.96грн; 

- дезинфікуючі засоби - 37622.18грн; 

- обладнання для конференц зали - 17514.00грн. 

- Використання коштів з інших джерел фінансування(спонсорська допомога 

батьків): 

№ 

з/

п 

Категорія витрати Сума 

(грн..) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація навчально-виховного процесу: 

- обслуговування орг. техніки 

- придбання нової орг. техніки(1 моноблок та 1 моноблок 

для відеоспостереження) 

- оснащення медпункту ( придбання медикаментів)  

- харчування дітей воїнів АТО на ГПД за кошти батьків 

- прикрашання школи до свят та придбання супутніх 

товарів 

- придбання канцтоварів 

Господарські потреби: 

- господарчі товари (придбання гумових килимів,товари 

для прибирання, тощо) 

     -    ремонтні роботи та придбання фарби для літнього  

          ремонту школи (ремонт електрики, ремонт меблів, 

          ремонт сантехніки тощо)                 

     -    встановлення та підключення нових приладів в   

          їдальні 

- плата за шкільний сайт та інтернет (підведення 

інтернету до школи) 

- благоустрій прилеглої території школи 

(придбанняновоїгазонокосарки,придбанняінвентарю,об

слуговуваннягазонів та клумб тощо) 

 

7189.50 

36560.00 

 

884.89 

6958.35 

 

9120.35 

 

1365.13 

 

 

35591.91 

 

65307.84 

 

 

6975.00 

 

10370.00 

 

23568.69 

 Витрачено  203667.66 

 Залишок на 2020 рік 114413.41 

 Зібрано з 01.01.2021р. по 31.05.2021р. 295595.00 

 Залишок на 01.07.2021 р. 206340.75 
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