
Звіт директора школи І-ІІІ ступенів № 289 

Дарницького району м. Києва Т.О. Плугової 

за 2019-2020 навчальний рік 
 

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я 

керувалася Закономи України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними 

актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти. 
 

І. Загальна інформація 
 

Школа І-ІІІ ступенів № 289  Дарницького району м. Києва – заклад 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання. Іноземною мовою є 
англійська, яка вивчається з першого класу. 

За 2019-2020 навчальний рік охоплено навчанням 611 дітей. На початок 

року приступили до навчання 621 дітей. За рік вибуло - 23, прибуло - 13. На 

індивідуальному навчанні серед 1-11 класах перебувало 9 дітей, на домашньому  
навчанні - 3.  Було відкрито 29 класів. Серед них 3 спеціальних  класи для дітей 

з тяжкими порушеннями мовлення, 23 класи з інклюзивною формою навчання. 

Дітей з особливими освітніми потребами у закладі 120, 57 з них отримували 
додаткові корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги за рахунок 

субвенції. 

 

Заклад загальної освіти Усього 

у навчальному 

закладі Початкова школа Основна школа Старша школа 

1–4 класи 5–7 класи 8–11  класи 

1–11  класи К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

К-сть 

класів 

К-сть 

учнів 

14 286 8 174 7 151 

Усього класів школи: 29 Усього класів: 29 

Усього учнів школи: 611 Усього учнів: 611 

Середня наповнюваність: 21 Середня 

наповнюваність: 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рух учнів протягом навчального року 
Класи 1 2 3 4 Усього 5 6 7 8 9 Усього 10 11 Усього Разом 

Кі-ть класів 
на паралелі 

3 5 3 3 14 3 3 2 2 3 13 1 1 2 29 

Кі-ть учнів 
на початок 

навчального 
року 

77 105 60 56 298 55 61 57 55 59 287 23 13 36 621 

Прибуло 
учнів 

- 2 1 - 3 2 2 2 1 - 7 1 2 3 13 

Вибуло 
учнів 

5 6 3 1 13 1 3 1 - 2 7 1 - 1 23 

Кі-ть учнів 
на кінець 
навчального 

року 

72 101 58 55 286 56 60 58 56 57 287 23 15 38 611 

 

ІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу 
 

Кількісний склад працівників 

Усього педагогічних працівників 80 

З них:  

- учителів 71 

- практичних психологів 3 

- педагогів організаторів 1 

- керівників гуртків 5 

Усього обслуговувального персоналу 24 

Усього працівників 106 

З них працює за сумісництвом 6 

 

Якісний склад педагогічного колективу 

 Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання 
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Кількість  

педагогічних  

працівників 

4 - 2 70 9 14 8 29 12 3 - - - 

 



Дані про вік членів педагогічного колективу 

 

 Вік педагогічних працівників 

до 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років 
Більше 55 

років 

К-ть 

педагогічних 

працівників 
12 16 26 5 21 

 

Дані про педагогічний стаж працівників станом на 01.09.2019 року 

 

 Педагогічний стаж працівників 
до 3 
років 

понад  
3 роки 

понад 
10 років 

понад  
20 років 

понад 
30 років 

понад  
40 років 

понад 
50 років 

К-ть 

педагогічних 

працівників 
13 20 16 14 14 3 

 

 
Підсумки атестації педагогічних працівників 

 
Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів 

відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню 

педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих 

учителів у практику навчання та виховання учнів. 

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як 

вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та 

здійснюється відповідно до нормативних документів.  

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були 

проведені відкриті уроки та виховні заходи. За результатами атестації: 

- учитель фізичної культури Бондарчук Л.Б. підтвердила кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «учитель-

методист»; 

- учитель трудового навчання Лепеха Л.М. підтвердили кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічні звання «старший 

учитель»; 

-  учителям початкової школи Чепелюк Л.С., Савченко Л.М. було 

встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

- учителю історії Товстенко Л.А. було встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

- учителю біології Гресь О.М. було встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії». 

- учителю фізики Пегеті Л.В., учителю-логопеду Сущенко О.В., учителю 

початкових класів Довжинець С.В. було встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліста ІІ категорії». 

 



ІІІ. Організація харчування учнів у навчальному закладі 
 

ТОВ «Понтем УА» - організація, що постачає продукти харчування школі 
та надає послуги  для організації харчування дітей.  

Учні 1-4 класів - 286  та учні  пільгових категорій у кількості – 41 особи   

забезпечені  безкоштовним харчуванням. Гарячими обідами за кошти батьків 
забезпечені діти групи подовженого дня та всі бажаючі. 

В цьому навчальному році було введено мультипрофільне меню. За 

опитуванням батьків вирішено було створити меню по позиціям відповідно до 

бажань дітей. Також була заведена  в школі книга скарг та пропозицій. Де вчителі 
та класні керівники з опитування дітей записували скарги що сподобалося, а що 

ні. Наприклад: 1. Поїли, але від вівсяної каші задоволення не отримали! 2. Діти 

їли лише гречку, але бігос не сподобався! 3. Діти з задоволенням їдять 

«Пастуший пиріг», запіканку, сирники, але погано їдять пюре картопляно-
морквяне з імбиром та салат з свіжої капусти або тушкованої. На зауваження та 

побажання від батьків та дітей шеф-кухар реагувала, робила все можливе, щоб 

харчування для дітей було в радість. Інколи  завозилось продукти (м'ясо, риба, 
молоко, сік) невчасно та не кращого гатунку (картопля зеленого кольору). 

Керівництво ТОВ «Понтем УА» враховувало зауваження та виправляло 

недоліки. 

Харчоблок укомплектований робочим персоналом, але бажано, щоб 
працювало 5 працівника для того, щоб встигали по всій своїй роботі (1 людина 

щоб вела документацію, 2 повара, 1 посудомийка, 1 на буфет).Технологічне та 

холодильне обладнання замінено на нове та знаходиться в робочому стані.  
Шкільна їдальня потребує: капітального ремонту їдальні та харчоблоку, новий 

комплект меблів для шкільної їдальні (стіл обідній + стільці). 

 

ІV. Медичне обслуговування учнів 
 

Заклад забезпечений медичною сестрою. Протягом року працював 
стоматологічний кабінет. Проводилась профілактична робота по запобіганню 

інфекційних захворювань (вітряна віспа, кір, ГРВІ, грип). Постійно під 

контролем медичний огляд учнів. 

 

V. Освітній процес 
 

Освітній  процес у 2019-2020 навчальному році організовано й 

виконується відповідно до Типових освітніх програм закладів загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів з  українською мовою навчання  (наказ МОН 
України від 20.04.2018  № 405) з урахуванням Типової освітньої програми 

спеціальних  закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів для дітей з 

особливими освітніми потребами (наказ МОН України від 12.06.2018 №627). 

Освітня програма школи на 2019-2020 навчальний рік враховувала 
основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 

щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти. 



Освітнім процесом у 1,2 класах за програмою Нової української школи  за 
редакцією Я. Савченко (наказ МОН України від 21.03.2018  № 268) було 

охоплено 173 учня. Корекційно-розвиткова робота для учнів з  особливими 

освітніми потребами з урахуванням Типової освітньої програми початкової 

освіти спеціальних  закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами (наказ МОН України від 26.07.2018 №814). 

В школі створено групи подовженого дня для учнів 1-6 класів. 

Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюється з 

додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної 
безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил.    

Освітня програма включає інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, спільно для  закладів загальної середньої освіти, та варіативну 
складову, в якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної 

складової, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та 

групові заняття. Таким чином, повноцінність загальної середньої освіти 

забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини 
навчального плану.   

Курси за вибором 

 

Клас Предмет Кількість годин 

1-А, Б, В 

Додаткова година на проведення 

індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 

2-А, Б, В, Г, Д 
Курс за вибором  «Фінансова 

грамотність» 
1 

3-4 Логіка 1 

3-4 
Каліграфія з елементами  зв’язного 

мовлення 
1 

5 Мій Київ 1 

5-9 Логічними стежками математики 1 

5, 6, 8, 9 Українознавство 1 

7 Українознавство 0,5 

 

Індивідуальні консультації та групові заняття 

 

Клас Предмет 
Кількість 

годин 

10 Математика 1 

11 Українська мова 1 

11 Математика  0,5 

 

Факультативи 

 

Клас Предмет 
Кількість 

годин 



10 Розв’язування задач з хімії 1 

11 Розв’язування задач з хімії 1 

11 Узагальнення шкільного курсу біології 1 

 

Збільшено кількість годин на вивчення навчальних предметів 

інваріантної складової у класах: 

 

Клас Назви предметів, які збільшено час (кількість годин) 

5 Українська мова + 0,5 години 

6 
Українська мова + 0,5 години 

Англійська мова +1 година 

7 
Хімія + 0,5 години 

Українська мова + 0,5 години 

8 Українська мова + 1 година 

9 Українська мова + 1 година 

10-А Англійська мова +1 година 

11-А 

Історія України + 0,5 години 

Зарубіжна література + 1 година 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) + 1 година  

Англійська мова + 1 година 

 

У 1-9 класах інклюзивного навчання для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку (з тяжкими порушеннями мовлення) 

корекційно-розвиткові заняття не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження.  

В 1-4 класах навчального навантаження з фізичної культури 
використовувалася 1 година на вивчення хореографії.  

 

Згідно  плану внутрішкільного контролю на фронтальній перевірці у І 
семестрі  були такі предмети: 

- в 2-х класах «Я досліджую світ» 

- в 4-х класах «Природознавство» 

- в 8-9-х класах «Фізика» 
 

 Були відвідані уроки з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 2-В класі 

(Вчитель Чепелюк Л.С.) та з природознавства в 4-А класі (вчитель Громадська 

Н.В.) та в 4-Б класі (вчитель Савченко Л.М.). 
Учні виконали контрольні роботи (письмові тестові завдання). Отримали 

наступні результати: 

 2-А клас 75% учнів справилися з завданням, маючи значні успіхи та 

демонструючи помітний прогрес, 25% - досягли результатів за допомогою 

дорослих. 

 2-Б клас аналогічно: 75% учнів справилися з завданням, маючи значні 

успіхи та демонструючи помітний прогрес, 25% - досягли результатів за 

допомогою дорослих. 



 2-В клас майже на тому рівні: 76% учнів справилися з завданням, маючи 
значні успіхи та демонструючи помітний прогрес, 24% - досягли 

результатів за допомогою дорослих. 

Учнів, які потребували уваги і допомоги при виконанні завдань не було.  
Учні 4-х класів всі справилися з завданнями й показали наступні рівні 

знань: 

 4-А клас 84%  учнів мали високий та достатній рівні знань, 16% учнів 
виконали завдання тесту на  середньому рівні. 

 4-Б клас 80% учнів мали високий та достатній рівні знань, 20% учнів 

виконали завдання тесту на  середньому рівні. 

 4-В клас 60 % учнів мали високий та достатній рівні знань, 40% учнів 

виконали завдання тесту на  середньому рівні. Низького рівня знань не 

виявлено.  
Якщо розглядати відсотки в цілому по паралелі 4-х класів, то 75% учнів мали 

високий та достатній рівні знань, 25% учнів справились із  завданнями 

контрольної роботи  на  середньому рівні. 
Слід зазначити, що бали за контрольну роботу майже співпали з семестровим 

оцінюванням:  

 4-А клас 95% учнів мали високий та достатній рівні знань з 
природознавства за І семестр. 

 4-Б клас 77% учнів мали високий та достатній рівні знань з 

природознавства за І семестр. 

 4-В клас75% учнів мали високий та достатній рівні знань з 

природознавства за І семестр. 

Деяку розбіжність у результатах зрізу знань та семестровому оцінюванні можна 
пояснити тим, що зріз знань містив завдання за матеріалом, вивченим у 3-му 

класі. 

На засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи 
зроблений детальний аналіз завдань, з якими не справилась велика кількість 

учнів. Вчителі початкової школи побачили на що потрібно звернути увагу  при 

викладанні інтегрованого курсу «Я досліджую світ» та предмету 

«Природознавство», яким чином  надолужити прогалини у вивченні окремих 
тем. 

Питання про вивчення  предметів математично-природничого циклу 

розглядались на засіданнях педагогічної ради.  За підсумками вивчення даних 
предметів складені довідки  та видані накази.  

Учитель фізики Пегета Леся Валеріївна використовує оновлені базові 

навчальні програми, допомагає в реалізації потенціалу особистості учня і 

набуття ним потреби в системному саморозвитку. З метою контролю, 
закріплення і застосування  знань та умінь вчитель використовує роздаткові 

дидактичні матеріали, картки з проблемними питаннями, розрахунковими 

задачами, схемами, термінами, малюнками, тестові завдання, інформаційні 
технології.  

Аналіз відвіданих уроків фізики продемонстрував, що вчитель підтримує 

належну трудову дисципліну, має достатній фаховий рівень, чітко організовує 

проходження кожного етапу уроку, використовує різноманітні методики.  



При закріпленні навчального матеріалу використовується  роздатковий 
матеріал тестового контролю, тематичного оцінювання, практикується робота в 

парах. При  підготовці до уроків вчитель використовує методичні посібники, 

додаткову літературу, фахові журнали. Педагог демонструє достатній ступінь 

науковості, використовує сучасну інформацію. Основою системи роботи є 
практична система, за допомогою якої учням прищеплюються навички аналізу і 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків.  

Результати контрольних робіт з фізики: 
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8-А 29 17 2 6 8 27 4 33 3 13 

8-Б 27 17 - - 4 14 7 25 6 22 

9-А 22 19 2 9 12 54 4 18 1 4 

9-Б 19 17 1 5 2 10 12 63 2 10 

9-В 18 15 - - 4 22 8 44 3 16 

 

Із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку 

інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. З 
початку дії карантину, школа спрямувала освітній курс на дистанційну форму. 

Зміни відбулися незалежно від початкових можливостей забезпечення 

освітнього процесу сучасними формами і методами конструювання та 
відображення змісту навчання, елементами модульного і комп’ютерного 

навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні 

сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій, які являють 

собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і вчителів.  
Дистанційне навчання базується на інноваційних технологіях, серед яких 

значне місце займають мультимедійні, або комп’ютерні, технології. Вони 

відкривають нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення 
навчальної діяльності. Але низька забезпеченість вчителів та учнів 

комунікаційними та комп’ютерними складовими уповільнило впровадження 

дистанційного навчання у школі.  

Виникла термінова потреба навчити учня та вчителя за короткий час 
отримувати, освоювати, перетворювати і використовувати величезну кількість 

інформації. На початку основним джерелом дітей в отриманні завдань та 

пояснень став офіційний сайт школи. На ньому розміщується поновлювальна 
інформація з кожного предмету. Також викладачі школи користуються 

телефонним зв’язком та електронною поштою. Одним із зручних методів 

спілкування з учнями є соціальні мережі Googl+, FaceBook. Широко 

використовуються месенджери Skype, Viber, Telegram, проводять онлайн уроки 
за допомогою Zoom. Це дало змогу пояснення шкільного матеріалу без 

присутності дітей у класі. Проте, виявилося, що не всі учні мають доступ до 

інтернету та новітніх технологій для отримання онлайн занять. Серед вчителів 
школи набули популярності дистанційні платформи Google Class, «Мій клас», 



«E-school», Classtime, Google forms. Важливим завданням стало створення, за 
короткий термін часу, електронного журналу та щоденнику. На разі вчителі 

мають можливість користуватися електронними носіями інформації для 

оцінювання учнів.  

В цей складний для всього світу період, наша школа зробила все можливе 
для реалізації європейського освітнього простору і якнайшвидше виконала свої 

зобов’язання з дотримання якості освіти та забезпечення широких можливостей 

для розвитку, навчання та виховання творчих особистостей учня, у результаті 

яких він буде підготовлений до активного та самостійного життя в суспільстві. 
 

Успішність учнів 
 

Аналізуючи результати навчальних досягнень слід відмітити,  що 

адміністрацією школи особлива увага зверталася на  об’єктивність оцінювання 
знань та умінь  учнів. 

 

 5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 10 класи 11 класи 

Високий рівень 9% 5% 5% 7% 4% 9% 13% 
Достатній рівень 63% 42% 60% 46% 49% 52% 40% 
Середній рівень 28% 53% 35% 32% 42% 39% 47% 
Початковий рівень 0% 0% 0% 14% 5% 0% 0% 

 

 
Результативність навчальних досягнень показала,  що показники знань 

учнів на високому і достатньому рівнях збільшуються з попереднім роком.  На 

кінець  І семестру показник високого рівня серед 5-11 класів становить 6%, 

достатнього – 51%, середнього – 39%, початкового – 3%. 
Залишається високим відсоток (3%.) учнів, що навчаються на 

початковому рівні.    
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У 2019-2020 навчальному році методична робота  з педагогічними 
працівниками  в школі планувалась на підставі Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», державних та міських програм і  рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, виконавчого 
органу Київської міської  державної адміністрації, управління освіти  Дарницької 

в місті Києві державної адміністрації.  

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована 

на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних 
компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття 

потенційних можливостей і здібностей учнів. Активно і творчо педагогічний 

колектив продовжив опрацьовувати загальношкільну методичну тему 
«Удосконалення інноваційних методів в організації самоосвітньої діяльності 

педагогів в умовах інклюзивної освіти».  Системна, колективна, групова  та 

індивідуальна робота була спрямована на пошук ефективних  форм і методів 

підвищення професійної майстерності педагогів, розвитку їх творчого 
потенціалу, пошук новаторства враховуючи особливості інклюзивної освіти. 

Зусилля педагогічного колективу були направлені на впровадження нових 

освітніх технологій, які забезпечують розвиток і саморозвиток особистості учня, 
надають можливість реалізувати себе в пізнавальній та навчальній діяльності.  

Педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми 

роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань 

діяльності школи. 
У школі функціонує 9 методичних об’єднань: 

Тематика засідань методичних об’єднань містить теоретичні і практичні 

питання: 

- аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішність учнів; 
- пропаганда і шляхи впровадження передового педагогічного досвіду;  

-  питання пов’язані з  інклюзивною освітою; 

-  навчання дітей  на індивідуальній формі; 
- Концепція  «Нова українська школа». 

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття у процесі навчання 

дитячої обдарованості. Упровадженню в життя його принципу сприяє спільна 

діяльність  педагогів. Протягом 2019-2020 навчального року учні школи брали 

Успішність навчання учнів 5-11 класів

Високий рівень Достатній рівень

Середній рівень Початковий рівень



активну участь у конкурсах:  міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», 
Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвич». 

Учні школи посіли призові місця у районних  предметних олімпіадах: 

- учениця 7 – А класу Чернова Валерія Ігорівна - ІІ місце у ІІ(районному) 

етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови і літератури.  
- учениця 8 – Б класу Нікітенко Поліна Андріївна - ІІІ місце у ІІ(районному) 

етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з обслуговуючої праці. 
Традиційно учні школи брали участь у ІІ етапі міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т. Шевченка та міжнародного конкурсу з української 

мови імені П. Яцика. Учениця 7 – А класу Чернова Валерія Ігорівна,  посіла І 

місце у ІІ(районному) етапі та ІІІ місце у ІІІ (міському) етапі  ХХ Міжнародному 

конкурсі з української мови імені Петра Яцика. 

 

 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА ТА КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 

 

У 2019/2020 навчальному році  в 1-2 класах було продовжено навчання за 

Типовою освітньою програмою Нової української школи, розробленою під 
керівництвом Савченко О.Я. Освітній процес у початковій школі направлений на  

всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, 

творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в 

основній школі. Навчальні досягнення учнів у 1-2 класах підлягали  
вербальному, формувальному оцінюванню.  Це сприяло під час навчання  

здобувачам освіти опановувати способи самоконтролю, саморефлексії і 

самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, 
своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.  

Вчителі в освітньому процесі орієнтувалися на потреби кожного учня. Учні 1-2 

класів із задоволенням поспішали на ранкові зустрічі, з нетерпінням чекали 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ», розкривали свій творчий потенціал. 
 

 
 



Вчителі Савченко Л.М. та Чепелюк Л.С. 
20.12.2019 року взяли участь у засіданні 

Школи передового досвіду вчителів 

початкових класів Дарницького району  

«Скринька майстерності». Вчителі 
Заворотна М.М., Соловей І.С., 

Громадська Н.В. підготували учнів для 

участі у ІІ (районному) етапі  

Всеукраїнської предметної олімпіади 
серед учнів 3-4 класів з української мови 

та математики. Вчитель Соловей І.С. 

активно залучала учнів 3-В класу до участі в Міжнародному  предметному 
конкурсі «Олімпіс», Всеукраїнської предметної інтернет-олімпіади «На Урок». 

Вчитель початкових класів Чернова Л.В. протягом року вивчала в Інституті 

післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

програму освітніх тренерів. 
Учителі Савченко Л.М. та Чепелюк Л.С. 20.12.2019 року взяли участь у 

засіданні Школи передового досвіду вчителів початкових класів Дарницького 

району  «Скринька майстерності». Вчителі Заворотна М.М., Соловей І.С., 
Громадська Н.В. підготували учнів для участі у ІІ (районному) етапі  

Всеукраїнської предметної олімпіади серед учнів 3-4 класів з української мови 

та математики. Вчитель Соловей І.С. активно залучає учнів 3-В класу до участі 

в Міжнародному  предметному конкурсі «Олімпіс», Всеукраїнської предметної 
інтернет-олімпіади «На Урок». Вчитель початкових класів Чернова Л.В. 

протягом року вивчала в Інституті післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка програму освітніх тренерів. 
У жовтні місяці була організована  науково-практична конференція для 

майбутніх вчителів-логопедів (студентів Київського міського університету ім. Б. 

Грінченка факультету «Корекційна педагогіка»  IV курс) «Основні етапи 

побудови корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 
 

 
 

01.11.2019 – відбувся методичний міст між корекційними педагогами 
школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва та спеціальної школи 

№12 «Робота вчителя-логопеда в умовах НУШ». 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

02.12.2019 – Школа молодого вчителя-логопеда Дарницького району 

провела майстер-клас  «Ігри LEGO на заняттях з корекції мовлення», де своїм 
досвідом поділилася вчитель-логопед вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист Роменська І.І. 

 

  
 

04.03.2020  співпрацюючи з соціальним центром «Підтримки сім’ї»  

набули нового та цікавого досвіду педагоги школи, які взяли участь у тренінгу 

«Використання методу піскової терапії в роботі педагогів закладів освіти».  
 

 
 

Також, педагоги школи поділилися досвідом з фахівцями закладів освіти 

Донецької та Луганської областей у рамках проекту «Освітній марафон для 

команд закладів освіти Донецької і Луганської областей». Проект реалізується в 
рамках програми «Демократичне врядування у Східній Україні» агенства США 

міжнародного розвитку USAID. 

 



 
 

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

 
У 2019/2020 навчальному році організація позашкільної освіти 

здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. 

У школі діяло 8 шкільних гуртків та 7 спортивних секцій, в яких 
займалося 245 дітей. 

 

№ 

з/п 
Клас Назва гуртка 

Художньо-естетичний напрямок 

1 5-9  «Український сувенір» 

2 1-4 «Образотворче мистецтво» 

3 1-4 «Співаночки» 

4 5-9 «Цікава інформатика» 

5 1-4 «Мистецтво нашого народу» 

6 1-4 «Декоративно-ужитковий гурток» 

7 5-9 «Декоративно-ужитковий гурток» 

8 5-9 «Юний інспектор дорожнього руху» 

Спортивні гуртки та секції 

9 1-4 «Тек Вандо» 

10 1-4 «Футбол» 

11 10-11 «Загальна фізична підготовка» 

12 10-11 «Аеробіка» 

13 10-11 Хореографія 

14 5-9 «Бейсбол» 

Військово-патріотичний напрямок 

15 10-11 «Джура»  

 



 

З вересня 2019 року по березень 2020 року проведено 56 екскурсій. 

 

Позашкільна робота з учнями 1-4 класів здійснювалась згідно Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в національній системі 
освіти, Закону України «Про освіту», що передбачає залучення учнів до різних 

форм діяльності: оздоровчої, художньо-естетичної, спортивної, ігрової, 

культурної, екологічної у позаурочний час. 

Учні 1-4 класів протягом навчального року здійснили 36 екскурсій по місту 
Києву: відвідали музеї, розважально-ігрові центри, виробництва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екскурсія в Державний музей іграшки 22.12.2019 

 

 
Екскурсія в розважальний центр «Місто професій Kids Will» 
Учитель 2-В класу Чепелюк Л.С. провела виховний захід «Від Катерини до 

Стрітення» 

 
Вчитель Довжинець С.В разом з учнями  класу. креативно представила 
інсценізацію казки «Рукавичка» 



 

 
- Екскурсії з учнями 5-7 класів (кінотеатр Wizoria, Палацу Спорту, комплекс 

«Kids Will», музей «Чорнобиля», інтерактивна вистава «Ukraine WOW», квест-
кімната, музей «Третя після опівночі», музей фотоілюзій) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
- Екскурсії з учнями 8-11 класів (музей «Чорнобиль», «Одна вулиця», 

фотовиставка «Розстріляний майдан», Молод 

 

 

 



 
 

До Дня святого Миколая учні нашої школи приєднались до районної 

волонтерської акції «Кошик Взаємодії» для воїнів АТО та дітей, які перебувають 

на лікуванні в «ОХМАТДИТ». 

Команда школи «Чікібамбоні» у складі учнів 9-11 класів 3 
грудня 2019 року взяла участь та зайняла ІІІ місце в районному конкурсі 

«Молодь обирає здоров‘я». Цей конкурс був прекрасним театралізованим 

дійством, де учні, більш ніж 15 навчальних закладів, чудово показали свої 

артистичні здібності. 
 

 
 

         До Дня Соборності вся наша шкільна родина підготувала «Флешмоб  

Єдності». Соборність України – одна з важливих тем історії України. Тому 

вчителі та учні, одягнені в вишиванки, під лунаючий по всій школі гімн України, 
вийшли в коридори та холи. Для того, щоб єдиним ланцюжком відзначити цей 

урочистий Акт злуки УНР та ЗУНР, що відбувся 22 січня 1919 року. Учень 10 

класу Паньковський Денис урочисто проніс прапор України вздовж усього 
живого ланцюжка.  

                                  
 



          До 21 лютого - Міжнародного дня рідної мови в нашій школі відбувся дуже 
цікавий захід. Ідея проведення Дня рідної мови в нашій школі — заохотити учнів 

спілкуватися рідною мовою. Так як серед наших учнів є учні різних 

національностей, тому формат проведення цього свята був обраний 

нестандартним. Учні, що є в складі Самоврядування школи, підготували радіо-
вікторину. Після першого уроку по радіо прозвучала історична довідка 

виникнення Міжнародного дня рідної мови. Протягом кожної перерви по всій 

школі звучали пісні на різних мовах. Дозволялося з посмішкою співати та 

підтанцьовувати. За умовами вікторини потрібно було відповісти на три питання, 
записати на папірці та кинути в святкову скриню, а також зробити фото класу. 

Найактивнішими були учні молодшої школи, а також 6-Б, 7-А та 8-Б класи. Діти 

дуже захоплено брали участь у такому незвичному святкуванні Міжнародного 
дня рідної мови. 

 

 
 

На початку березня в школі відбулося Свято зустрічі весни: 
«Весна пробуджує природу, весна пробуджує серця». 

Хай пролісок перший дарує нам ніжність, 

А сонце весняне дарує тепло 

У березні вітер несе хай надію 
І щастя, і радість, і тільки добро! 

 

У святковому концерті брали участь учні 1-2 та 6-11 класів. Діти читали вірші, 
виконували театральні мініатюри, танцювали та дуже гарно співали. 

Виступ 2-В класу: танок «Ми веселі маляри» 

 

 
 



Дуже мелодійно та майстерно виконали пісню «Я вільна» (Тіни Кароль) 
учениці 11-А класу Поліна та Олександра. 

 

 
Хореографічний антураж виконали учениці 6- Б,В класів. 
 

Ніжним весняним вальсом від випускних класів завершився чудовий святковий 

концерт. 

 

 
 

Особливе місце у виховній роботі  посідає національно-патріотичне 
виховання підростаючого покоління. Учасники військово-патріотичного гуртка 

«Джура»  брали участь у районному змаганні зі стрільби з пневматичної 

гвинтівки. Команда школи посіла почесне ІІ місце  у районному турі.  
Втілено у життя проект реорганізації шкільного музею військово-

патріотичного напрямку «Чотири пори року війни». Інтерактивний музей – це 

новий підхід до пізнання історії через зручні ергономічні мультимедійні засоби, 

активні та інтерактивні методи, доступність та повноту викладу інформації. 
Головна ідея музею – не монолог екскурсовода і пасивний огляд експозицій, а 

залучення учнів до пошукової роботи та до взаємодії з експонатами. 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

         

 

 

 
Виховна робота у напрямку ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

була спрямована на формування естетичних почуттів уявлень ті знань про 

прекрасне в житті і мистецтві , потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи 
естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності. Учні 11-А класу 

спільно з вчителем предмету «Мистецтво» організували арт-проект  «Берег 

моря». Даний проект не тільки об’єднав учнів навколо ідеї зібрання пластикових 

кришечок, а й дозволив естетично декорувати заклад освіти.  
 

                  
 
 



 
 

11-А клас брав участь  у Дні відкритих дверей Університету культури. Учні 

школи переглянули концерт, який підготували студенти навчального закладу. Зі 
вступним словом виступив ректор університету Михайло Поплавський, який 

розповів: про факультети навчального закладу, якість освітніх послуг, 

найкращих студентів. Ректор розкрив переваги навчання в університеті 
культури.  

 
 

Учні 9- Б, В, 10-А класів відвідали  Київський коледж комп’ютерних 
технологій та економіки. Учням школи була надана інформація про умови 

вступу, напрямки підготовки спеціалістів, особливості та переваги у 

навчальному закладі.  

Для учнів 9-х класів викладачами Київського вищого училища 
деревообробки були проведені майстер-класи. Викладачі закладу презентували 

технології: обробки та оздоблення  деревини,  оздоблення солодощів 

кондитерською мастикою. Під час заходу отримали унікальну можливість 
виготовити власними руками  декоративні вироби з кондитерської мастики та 

деревини.  



              
 

Для учнів 9-х класів психологи з Київського професійно-будівельного 

ліцею проводили захід з елементами тренінгу «Моя майбутня професія». Цей 

захід дав можливість розібратися у розмаїтті професій та власних здібностях, 
потребах. Профорієнтаційний захід дозволяє учням приміряти на себе деякі 

професійні ролі, зрозуміти наскільки вони  їм відповідають або не відповідають 

і чому, та які  навички необхідно розвивати у майбутньому.  
 

VI. Робота з батьками та громадськістю 
 

Батьки  є активними учасниками освітнього процесу, які з зрозумінням 

відносяться до проблем школи та викликів сьогодення. Продовжили традицію 
Днів відкритих дверей. У листопаді та квітні протягом місяця батьки можуть 

відвідувати уроки. Для цього створюємо певний графік та вивішуємо 

інформацію на сайті школи. Благодійна допомога від батьків є запорукою 

підтримання школи у належному стані. Коли необхідно вирішити ситуацію тут і 
зараз, їх участь забезпечує непереривність освітнього процесу. Соціально-

психологічна служба школи завжди відкрита для надання консультацій для 

батьків та постійно проводить профілактично-роз’яснювальну роботу щодо 
здорового способу життя, превентивного виховання, запобіганню булінгу тощо.  

За підтримки депутата київської міської ради Юлії Ярмоленко, 

Громадської організації «Взаємодія» ми продовжили брати участь у  проектах 

Громадського бюджету м. Києва і виграли «Медіатеку»  та «Інтерактивний 
дзвоник», які знаходяться зараз в стадії реалізації. Поповнили матеріально-

технічну базу міні-проекти Еворанка: ресепшен, м’які куточки, інтерактивна 

дошка для кабінету англійської мови, комп’ютер для кабінету історії,  фотозона.  
За зверненням батьків до депутата київської міської ради Юлії Ярмоленко 

кабінет англійської мови (Гаврилюк А. М)  облаштовано сучасними меблями.  

Прибирання та озеленення території зміцнює нашу співпрацю з батьками. 

 
 

VІІ. Матеріально-технічна база навчального закладу 

 

У 2019-2020 навчальному році було відкрито 3 перших класи , які було 

укомплектовано усім необхідним для забезпечення освітнього процесу в умовах 

НУШ: 



учнівських парт та стільців-100 шт, (50 шт. оранж. Колір та 50 шт. синього 
кольору),  столи вчителя кутові+тумба мобільна з ящиками+тумба мобільна 

відкрита – 4 шт., інтерактивні дошки SMART з програмним забезпеченням – 4 

шт., короткофокусні проектори InFocus – 4 шт., ноутбуки «Lenovo» з 

операційною системою – 4 шт., багатофункціональний пристрій UTAX (копір-
принтер-сканер-факс) – 4шт., ламінатори – 4 шт., плівка для ламінування А4 – 

4шт., м’яке крісло Груша – 10 шт. а також роздатковим дидактичний матеріал: 

конструктор «Lego», наочно-дидактичний матеріал з української мови на 

магнітній основі, віяло з українськими літерами, коплекти таблиць до основних 
розділів граматичного матеріалу (роздавальний, українська мова), каса складів, 

набори наочно-дидактичних матеріалів з іноземних мов (англійська), магнітний 

календар (англійська), демонстраційний набір цифр і знаків на магнітах, набір 
годинників пісочних (1,2, 5, 10 хвилин), демонстраційний комплект 

вимірювальних приладів (лінійка 1м, 2 трикутники, циркуль, транспортир), 

компас шкільний, колекція «Гірські породи та мінерали), Телурій (діюча модель 

Сонце-Земля-Місяць), дитяча мапа Світу, дитяча мапа Європи, дитяча мапа 
України, глобус політичний, глобус фізичний, музичні інструменти (набір 

нотних дзвіночків), настільні розвивальні ігри, папір А4. 

  

   
Для сенсорної кімнати: музикальні сенсорні подушки «М’яке піаніно», 

тактильна хвиляста доріжка, м’які модулі – 5 Пазли, м’який куб-конструктор із 

забезпечними дзеркалами, великі геометричні м’які блоки, комплект Колона з 

бульбашками (входить світлова бульбашкова колона з прозорої акрилової труби 
та діодною підсвіткою), м’яка сенсорна кімната «Велика темна берлога», м’який 

модульний набір «Спритність», м’який ЛФК набір (великий), «Світовий дощ» з 

фіброоптичного волокна (діодна підсвітка з пультом керування), Скеледром 



«Соти», м’які модулі балансири «Качечки», «Спуск з роликами», спортивний 
комплекс «Сад», каремати.   

 

 
По проектам: принтер Canon MAXIFY, акустична система HL AUDIO, 
акустична система ALTO, радіосистема SAMSON, мікшерний пульт ALTO 

ZEPHYR, світловий прилад CHAUVET CINTA, подовжувач на котушці, ноутбук 

Lenovo, системний блок Intel Pentium Gold, сценічно-постановча декорація, 

стійка-рецепція кутова, стінка для учбового класу з п’яти елементів., 
багатофункціональний пристрій UTAX (копір-принтер-сканер-факс), 

інтерактивна дошка, проектор, м’які дивани (великі 2000мм – 3 шт., малі 60мм – 

6 шт.). 

  

 



Для комп’ютерного кабінету: столи комп’ютерні з виїзною полицею та місцем 
під системний блок – 10 шт. 

Для розваг: стіл тенісний, сітка для настільного тенісу, ракетка для настільного 

тенісу. 

 
 Для господарської роботи: миючі засоби для посуду, чистячі засоби, 

дезинфікуючий засіб «Санідез» в таблетках, засіб санітарно-гігієнічний для 
чищення сантехніки та унітазів «Top Gear», папір туалетний в рулонах, рідке 

мило «Аленка», дитяче мило «Аленка», засіб для миття вікон, господарче мило, 

пральний порошок, пакети для сміття, нетканий матеріал для миття підлоги.  
Електроприладдя: розетки, подовжувачи, вимикачи, автовимикачи, лампи 

люмінісцентні, держаки до лопат, держаки до сап та граблів, швабри, секатор, 

совок+щітка з довгою ручкою, граблі віялові, лопата штикова, сапа 

господарська, лопата совкова, льодоруб, шпателя малярні, валик, валик 
малярний, змінний валик, щітка макловиця, пензл круглий, пензл-флейц, щітка-

йоршик для унітазів, фарба водо-емульсійна акрилова. 

 

 
 
Для їдальні: посуд фарфор білий (кружка без ручки, тарілки глибокі, тарілки 

мілкі), чайник з кришкою н/ж ручка відкидна, відро емальоване з кришкою, 

ложка столова, виделка столова, ложка гарнірна н/ж, щіпці для тістечок н/ж, 
ложка-шумівка н/ж, піднос пластмасовий, стелажи виробничий на 4 полиці. 

Ремонтні роботи: відремонтований весь дах школи, замінені світильники в 

кабінеті  інформатики, замінені дерев’яні вікна на металопластикові, замінені 

запасні внутрішні виходи на металопластикові двері, встановлення пожежної 
системи з радіопередавачем та трансляцією по всій школі, замінені зливні 

стоякові труби, заміна клапан-привод, заміна клапан-привод/ система ГВП та 

заміна лічильника ГВП+модуль, заміна насоса циркуляційного.  
 


