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Загальні відомості про заклад освіти 
2018-2019 навчальний рік став ще одним важливим кроком у підвищенні результативності 

роботи закладу освіти, створенню умов розвитку кожної дитини, її самовдосконалення та 

впровадження в практику роботи інноваційних методів та технологій навчання учнів.  

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-

економічного профілю» Дніпровської міської ради - заклад І-ІІІ ступеня, діє на основі Статуту, 

затвердженого наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 

25.11.2016 №275. 

          Адреса:   вул. Бєляєва, 2, м. Дніпро, 49080, 

                          е-mail: sz142@dhp.dniprorada.gov.ua 

   сайт:shool142.dnepredu.com 

   код ЄДРПОУ 25756532 

Право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з 

еколого-економічним профілем, українською мовою навчання (наказ управління освіти і науки 

№205 від 18.02.2002р.) засвідчено ліцензією управління освіти Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, рішенням Дніпропетровської регіональної експертної ради від 

26.08.1999р. (протокол №41) та наказу управління освіти Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації № 741 від 14.09.1999 р. Ліцензований обсяг – 1320 учнів.  

Кількість класів – 41, середня наповнюваність класів – 31,8(збільшилась на 1,8% в 

порівнянні з минулим навчальним роком). 

Кількість ГПД-5, в них 150 учнів (на 30 учнів більше у порівнянні з попереднім звітним 

періодом).  

Рух учнів: вибуло - 20учнів, прибуло – 34 учні. 

Отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту - 39 учнів, свідоцтва про базову 

середню освіту – 114, з них 4 - з відзнакою. 

Фактична кількість учнів – 1335. 

Навчальні заняття проводяться за семестровою системою, в одну зміну, з 8.30 до 16.15. 

Матеріально-технічна база 

Впровадження освітньої діяльності сучасної школи вимагає певної матеріально-технічної 

бази. 

Робота щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу 

ведеться щорічно.  

Для забезпечення освітньої діяльності 53 навчальні кабінети відповідають типовим 

перелікам та вимогам навчальних програм, з них 28 забезпечені плазмовими телевізорами (3 

придбано в 2018/2019н.р.).  

Парк комп’ютерної техніки складає 58 ПК, 5 системних блоків, 3 моноблоки,13 ноутбуків 

(5 придбано в 2018/2019н.р.), 12 планшетів (4 в 2018/2019н.р.). Лише 3 навчальних кабінети 

оснащені технічними засобами – інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами. 

Кабінети повністю забезпечені меблями за кількістю учнів. У 2018 - 2019н.р. в класних кімнатах 

початкової школи №21, 22, 47, 48, де навчалися учні 1 класів, парти були замінені на нові в 

кількості 95штук. Проте, рівень оснащення технічними засобами навчання потребує поповнення 

інтерактивними засобами навчання. Портеба лише по початковій школі становить 29% в 

ноутбуках, телевізорах, принтерах, 100% в інтерактивних дошках 

Крім цього, в закладі працює плавальний басейн, 2 автокласи, 3комп’ютерних кабінети, 2 

великих спортивних зали, зала хореографії, зала для сухого плавання, логопедичний кабінет, 

стрілецький тир, актова зала, їдальня, цьогоріч відкрито сучасну лінію роздачі гарячого 

харчування для школярів. 8 площинних спортивних споруд: 2 футбольні поля (одне із них 

переобладнано на сучасне футбольне поле із заміною штучного зеленого настилу), 2 

баскетбольні та волейбольні майданчики, гімнастичне містечко, майданчик для загальної 

фізичної підготовки, майданчик з тренажерним обладнанням, ігровий майданчик.  
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Територія нашого закладу має земельну ділянку під зеленими насадженнями площею 

0,8937га.  

Участь всіх небайдужих в акції «Школа своїми руками» надає можливість доглядати за 

клумбами, створювати красу, нові декорації. Результат наполегливої праці персоналу, батьків, 

дітей, мешканців мікрорайону - завжди естетичний вигляд нашого подвір’я. 

Цьогоріч журі одноголосно визначили переможців акції: ІІ місце – 6-В клас і 2-В клас (кл. 

кер. Решта І.В. та Алєксєєва С.М.), ІІІ місце – 8-В клас (кл. кер. Брижко І.М.). Але, хочеться 

відзначити і всіх інших класних керівників, техпрацівників, учнів, батьків, які із задоволенням 

долучаються до озеленення та догляду за шкільним подвір’ям. І тільки завдяки нашій спільній 

справі територія закладу освіти має таку неймовірну красу. 

Фінансово-господарськадіяльність 

В 2018-2019 н.р. на 01.07.2019р. з державного  та місцевого бюджетів придбано: 

1) для реалізації Концепції НУШ: 

 меблі для початкової школи НУШ (95 комплектів) - 71249,05 грн.; 

 ноутбуки для школи НУШ (4 ш.т) – 38784,00 грн.; 

 навчальне приладдя для загальноосвітніх навчальних закладів (5 компл.) – 122889,96 грн.; 

 ігровій набір Lego (9 компл.) – 4779,90 грн.; 

 ігровий набір Six Bricks (129 компл.) -1336,44 грн.; 

2) Ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики – 1921,00грн.; 

3)вогнегасники (4 шт.) – 1239,84 грн.; 

4) апарати телефонні (3шт) – 14567,25 грн. 

5) двері протипожежні (2 шт.). 

На вдосконалення навчально-матеріальної бази та забезпечення функціонування закладу 

протягом 2018/2019н.р. (станом на 01.07.2019р.) залучено  додаткові джерела фінансування.  

Здійснено: 

 електропроводку на ІІІ поверсі середньої школи біля каб. 67-79 - 300,00 грн.; 

 електропроводку на ІІ поверсі старшої школи біля каб. 32-34 – 165,00 грн.; 

 частковий ремонт шкільної огорожі (заміна завіс на воротах; ремонт 3-х секцій огорожі) - 

1200,00грн.; 

 ремонт оргтехніки в методичному, комп’ютерних, навчальних кабінетах, інтернет-ліній - 

4510,00 грн.; 

 придбання прапору «Школа П’єра де Кубертена» - 825,00 грн.; 

 ремонт внутрішньої лівньової системи в середній школі – 3000грн. 

Витрачено: 

• на господарчі потреби (придбання електричних  розеток, вимикачів, тачки будівельної, ремонт 

гардин в центральному холі, ремонт термодатчика та фотовала принтера в приймальні, обложки 

ПХВ та «Кожа» для бінера, ремонт сходинок ганку, заміна склопакетів, матеріалів для ремонту 

сантехприладів, миючих та дезінфікуючих засобів, медикаментів, канцтоварів, чорнил для 

заправки принтерів, картриджів, тощо) – 25857,25грн. 

• на спортивний інвентар (м’ячи баскетбольні та волейбольні, скакалки, насоси для камер) – 

10815,00 грн.; 

• на підписку на газету «Рятувальник» та «Безпека Придніпров’я» - 397,06 грн. 

• на оплату послуг по очищенню води, ванни басейну , «Нової пошти», «Укрпошти», 

копіювальних послуг, для проведення учбових занять з «Захисту Вітчизни», підтримка 

користування шкільного сайту - 7718,31.; 

• на транспортні послуги (доставка будматеріалів, підручників, шкільної документації в 

департамент, метод. центр, проїзд школярів на районні та міські олімпіади та інш.) –1847,60 грн. 

За заявами класних батьківських комітетів взято на облік: 

• 5-А клас, каб.78 (Скоробогатова О.А.) – телевізор, кріплення, класна дошка; 

• 1-А клас, каб.21 (Петруненко С.В.) – телевізор, ролети та шафа; 

• 1-В клас, каб.48 (Смаглюк Н.В.) – принтер; 

• 4-А клас, каб.25 (Нецька Л.В.) – ролети; 

• 2-Б клас, каб.32 (Ушакова Д.С.) – дитячі шафи; 

• 4-Д клас, каб.34 (Поліщук А.В.) – ролети; 

• 10-Б клас, каб.86 (Савенко І.В.) – демонстраційний стіл; 



• 9-Г клас, каб.79 (Скиба Л.П.) – крісло -3415,00 грн.; 

• 9-В клас, каб.83 (Лоянова З.М.) – мийка; 

• 6-В клас, каб.26 (Решта І.В.) – тумба шкільна; 

• 6-Б клас, каб.55 (Радченко С.П.) – шафа комбінована для таблиць; 

• 1-Б клас, каб.22 (Бондаревська І.М.) – принтер; 

• 7-Б клас, каб.65 (Горяна Л.С.) – римські штори; 

• 3-В клас, каб.13 (Полішко Л.І.) – жалюзі вертикальні для вікон; 

• 7-А клас, каб.78 (Довгай А.А.) - жалюзі вертикальні для вікон; 

• 1-Г клас, каб.47 (Власова Т.Ю.) – м’який куточок зі столом; 

• господінвентар:  лопати – 5 шт., граблі – 8 шт.,  сапки – 10 шт. 

За кошти за здану макулатуру : 

• банер «Школа П’єра де Кубертена» - 4567,45 грн.; 

• лавки для рекреацій (10 шт.) – 17000,00 грн.; 

В рамках програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» при сприянні губернатора 

Дніпропетровської області обладнано  ресурсну кімнату для дітей з особливими потребами: 

• телевізор з кронштейном  – 15566,00грн 

• ноутбук (2 шт.) – 20784,00 грн.; 

• ролет захисний – 9390,25 грн.; 

• кондиціонер – 20160,00 грн,; 

• меблі – 81120,00 грн.; 

• електронагрівач – 3500,00 грн.; 

• побутові електроприлади (3 шт.) – 4850,00 грн.; 

• планшети (4 шт.) – 20376,00 грн.; 

• крісло-груша (10 шт.) – 11940,00 грн.; 

• набір приладдя для дітей з ООП –16710,00грн 

За депутатські кошти придбано макет автомату АКМ №5215 (18750,00 грн.), меблі в каб.14 

початкової школи  (50749,77 грн.) 

Кадрова політика комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа 

№142 еколого-економічного профілю» спрямована на реалізацію основних напрямів модернізації 

системи освіти. 

  

 Значну увагу адміністрація школи приділяє кількісному та якісному добору й розподілу 

кадрів, враховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. 

вища вилка 

3 вчителя  

4% 

спеціаліст  

12 вчителів 

16% 

друга категорія 

5 вчителів 

7% 

перша категорія 

 5 вчителів 

7% 

вища категорія 

49 вчителів 

 66% 

Кваліфікація педагогічних працівників 

більше 20 років 10-20 років 3-10 років до 3-х років 

57% 

15% 15% 13% 

Стаж роботи педагогічних працівників 

 (всього 74) 
більше 20 років 10-20 років 

3-10 років до 3-х років 



 

Якісну освіту забезпечує  педагогічний колектив у складі 74 особи. 

Стаж роботи: до 3-х років – 10; 3-10 років – 11, 10-20 років – 11, більше 20 років – 42, пенсійного 

віку – 24 вчителя; 28 учителів-методистів, 13 старших учителів, мають вищу кваліфікаційну 

категорію – 49 вчителів, І категорію – 5 вчителів, ІІ категорію – 5 вчителів, спеціаліст – 12, вищу 

вилку заробітної плати – 3 вчителів. 

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до базової освіти. Освітній процес забезпечувався 

фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, володіють 

державною мовою, ІКТ. 

У 2018-2019н.р. пройшли атестацію 16 вчителів. 

Медичне обслуговування учнів 

Враховуючи проведення медичної реформи Міністерством охорони здоров’я, відповідно  

до листа департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради від 23.11.2018 № 

7/22-5794, на виконання п. 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», з 

метою забезпечення закладом освіти належного рівня медичного обслуговування школярів, наша 

школа отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 04.04.2019 № 726 «Про ліцензування медичної 

практики») та було внесено до штатного розпису закладу посади: лікар-педіатр та сестра 

медична. Ці посади на даний момент вакантні, медичне обслуговування здійснюється 

кваліфікованими медпрацівниками КНП «Д ЦПМСД №11» ДМР , які забезпечують виконання 

наказу  департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради від 22.01.2019 № 27 

«Про проведення імунопрофілактичної роботи серед дітей, які відвідують організовані 

колективи».   

Протягом року всі вчителі використовують здоров’язберігаючі технології в ході організації 

освітнього процесу. Матеріали просвітницької роботи щодо збереження здоров’я висвітлюються 

на стенді «Здоров’я через освіту». На нарадах при директорі, педрадах, батьківських зборах 

обговорюються питання загального стану здоров’я учнів. 

Враховуючи ситуацію з проведенням медичної реформи, було схвалено продовжити роботу 

в напрямку профілактично-роз’яснювальної роботи з учнями щодо формування навичок 

здорового способу життя, сприяти залученню до проведення профілактичних заходів спеціалістів 

відповідних служб. 

Організація харчування 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального 

харчування дітей протягом перебування у школі. Стан харчування учнів знаходиться під 

постійним контролем адміністрації. З кожним роком харчування дітей покращується. 

Урізноманітнено меню шкільних  обідів. Харчування учнів забезпечує ТОВ «Контракт 

Продрезерв 5», їдальня укомплектована фахівцями на 100%. Відповідно до результатів 

медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи формуються спеціальні 

медичні групи, а також уточнені списки учнів, яким потрібне дієтичне харчування. В 

навчальному закладі організоване дієтичне харчування 78 учням. Для 511учнів 1-4 класів та 147 

дітей пільгових категорій, що становить 51% від загальної кількості учнів школи, організоване 

гаряче харчування за рахунок коштів з місцевого бюджету. 

Вартість сніданків для учнів 1-4 класів становить 12грн.96коп., для учнів пільгових 

категорій 19 грн. 03 коп., вартість обідів за рахунок бюджетних коштів для вихованців групи 

продовженого дня, що знаходяться в скрутному матеріальному становищі становить для 15 учнів 

(10%) -23 грн.68коп. та для 22 учнів  (15%) – 11.84грн.  

Для контролю за якістю харчування в школі складено графік чергування класних керівників 

у шкільній їдальні. Щотижня проводяться виробничі наради, на яких вирішуються питання щодо 

забезпечення якісним харчуванням школярів, враховуються недоліки та розробляються шляхи їх 

усунення.  

Під постійним контролем: 

 дотримання двотижневого меню з урахуванням норм, передбачених нормативними 

документами;  

 приймання сировини за якістю та безпекою;  



 дотримання строків і умов зберігання та реалізації продуктів;  

 постачання продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників за наявності 

сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних 

документів.  

В закладі створена та працює комісія (до складу якої входять 

представники адміністрації закладу та батьківської громади), 

яка щокварталу здійснює контроль за організацією 

харчування учнів, виконанням натуральних норм 

харчування, дотримання санітарно- 

гігієнічних вимог щодо якісної організації харчування 

дітей та недопущення випадків харчових отруєнь серед 

школярів. Систематично заступником директора з НВР 

Остроуменко А.О., яка відповідає за організацію гарячого та пільгового харчування, проводиться 

аналіз організації гарячого харчування. Інформація про якість 

та обсяг харчування доводиться до відома педагогічного 

колективу та батьків. Ведеться моніторингове дослідження 

організації гарячого харчування, створюються оптимальні 

умови для забезпечення якості обслуговування та якості 

приготування їжі.  

Цього навчального року в школі відкрито сучасну лінію 

роздачі гарячого харчування для школярів. Тут учням 

пропонують великий вибір різноманітних страв: гарніри, 

салати, м’ясо, риба, хлібобулочні вироби тощо. Діти можуть обрати те, що їм до смаку. Куточок 

харчування облаштований в українському стилі. Тут сучасні дерев’яні меблі, зокрема, 

виготовлені за принципом барних стійок, цілком новий посуд. Їжу подають у нових спеціальних 

контейнерах з відділеннями – окремо для гарніру, салату тощо.  

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, попередження травматизму 

Створюючи безпечні умови організації освітнього процесу в закладі освіти забезпечуються 

здорові та безпечні умови перебування в кабінетах, попередження травматизму, безпечну 

експлуатацію будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створює оптимальний режим 

роботи і навчання. 

Щорічно перед початком навчального року (серпень), робоча комісія визначає готовність 

навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших 

приміщень навчального закладу до нового навчального року і складає акти-дозволи на введення 

їх в експлуатацію. 

Головною метою роботи школи щодо попередження дитячого травматизму та запобігання 

нещасним випадкам є створення навичок здорового способу життя; виховання власної 

обережності учнів; збереження повноцінного фізичного розвитку дітей. 

У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена 

відповідна робота з учителями. 

У закладі проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з профілактики 

травматизму серед дітей: 

 розгляд питань на батьківських зборах; 

 проведення єдиних виховних годин з питань безпеки життєдіяльності; 

 проведення вступних, первинних та цільових інструктажів; 

 вклеєння в щоденники пам'яток щодо безпечного поводження біля водоймищ, на дорогах 

міста, запобігання травмування дітей у разі виникнення різних надзвичайних ситуацій; 

 постійно діючі куточки з безпеки життєдіяльності та охорони праці в кожній класній кімнаті 

та рекреації навчального закладу з матеріалами щодо запобігання травмування та загибелі 

дітей у різних ситуаціях; 

 проведення предметних тижнів; 

 виготовлення пам’яток щодо безпечної поведінки учнів та працівників школи, розміщення їх 

на сайті навчального закладу та в рекреації школи. 



Учні школи є активними учасниками Всеукраїнського місячника «Увага! Діти на дорозі». 

Під час місячника проводиться низка заходів щодо профілактики і запобігання дорожньо-

транспортного травматизму та вивчення правил дорожнього руху. 

Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів з техніки безпеки 

напередодні канікул, на уроках трудового навчання, фізичної культури, плавання, у кабінетах 

інформатики, фізики, хімії, біології та інших. 

Класні керівники систематично збирають відомості про місцезнаходження учнів у 

канікулярний час, обов'язково проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності перед 

проведенням заходів за межами школи, з електробезпеки, правил дорожнього руху, пожежної 

безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами, безпечної поведінки в побуті, а також 

на воді та кризі (за необхідності). 

Представниками Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Дніпропетровській області було здійснено планову перевірку школи щодо додержання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки в закладі. За результатами 

перевірки більшість виявлених порушень були усунені. Але, проблемними залишаються питання, 

що потребують додаткового фінансування: 

- обладнати приміщення системою протипожежного захисту (автоматичною пожежною 

сигналізацією); 

- лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, забезпечити автономним пристроєм 

електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу 

кондиціонерів (каб.інформатики та каб. медіатеки). 

На особливому контролі адміністрації закладу знаходиться питання неухильного виконання 

вчителями фізичної культури Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і 

спорту в закладі на уроках, у гуртках, спортивних секціях, під час проведення спортивно-

масових заходів. 

І хоча в школі приділяється значна увага організації роботи з безпеки життєдіяльності, 

попередження травматизму учнів та вихованців в школі та в побуті, безпека навчального процесу 

залишає бажати кращого. Протягом навчального року зареєстровано одне травмування учня під 

час перерви. Цей випадок розслідувався комісією, складено відповідні акти, проведено 

попереджувальні заходи серед учнів та педагогів. 

Освітня діяльність 

Концепцією Нової української школи та нового Закону про освіту визначено ключові засади 

глобальної реформи освітньої сфери, яка стартувала цього року саме з початкової ланки. Всі 

вчителі «першачків» пройшли курси, обрали нові підручники і готові до змін. 

З 01 вересня 2018 року вступив  в дію для учнів 1-х класів Новий Державний стандарт 

початкової освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 

87. 

Учні 1-А класу навчалися за програмою для початкових загальноосвітніх шкіл, які працюють 

за науковопедагогічним проектом «Інтелект України» рекомендовану листом МОН України від 

25.05.2018р. № 1/9-344 2018, учні 1-бвг  класів навчалися за освітньою програмою, автор  

Р.Б. Шиян, Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 1 

класи затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 р. № 268. На підставі базового 

навчального плану здійснювалася повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що 

відображаєлися в типових освітніх програмах. 

У процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення кожної освітньої 

галузі, перерозподілявсяся таким чином, що їх сумарне значення не зменшувалося. Зміст 

природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, 

інформатичної освітніх галузей інтегрується в різній комбінації їх компонентів, утворюючи 

інтегровані предмети. 

Навчання здійснювалося  з урахуванням компетентнісного підходу, в основу якого 

покладено ключові компетентності: 

 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій; 



 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність; 

 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти 

визначено за такими освітніми галузями: 

 мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури відповідних корінних 

народів і національних меншин, іншомовна освіта); 

 математична; 

 природнича; 

 технологічна; 

 інформатична; 

 соціальна і здоров’язбережувальна; 

 громадянська та історична; 

 мистецька; 

 фізкультурна. 

В ході навчання за програмами Нової Української школи переважали групові форми роботи 

та інтегрований підхід до навчання. 

З метою своєчасної профілактики і ефективного рішення проблем, що виникають у дитини в 

процесі навчання, спілкуванні і психічному стані, в школі створена система психолого-

педагогічної підтримки усіх першокласників в період їх первинної шкільної адаптації, що 

дозволяє їм не тільки пристосуватися до шкільних вимог, але і всесторонньо розвиватися та 

удосконалюватися в різних сферах життєдіяльності. 

Для організації якісного навчання шестирічної дитини в школі створена сучасна матеріально 

– технічна база. Оптимально продуманий режим роботи відповідно до вимог Державних 

санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації освітнього процесу. 

У школі протягом року забезпечувалася наступність між дошкільною та початковою освітою 

через тісну співпрацю з дошкільним навчальним закладом №348. 

На виконання спільного плану роботи на навчальний рік, вчителі школи, які будуть набирати 

1-й клас в наступному році, відвідували відкриті заходи в ДНЗ, в яких брали участь їхні майбутні 

вихованці. 

Один клас на паралелі із першого по сьомий працювали за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України». Усі вчителі, що працюють в проектних класах ретельно дотримуються 

чистоти проекту. 

Так, моніторинг знань учнів, що навчаються за проектом, показав високу результативність: 

малу кількість учнів, що виконали контрольну роботу на середньому та відсутність дітей, що 

навчаються на низькому рівні. 

Батьки задоволені навчанням своїх дітей в проектному класі. Але найважливішими 

показниками ефективності роботи з обдарованими дітьми є задоволеність учнів своєю 

діяльністю; підвищення рівня індивідуальних досягнень дітей в освітніх галузях, до яких у них є 

здібності; адаптація учнів до соціуму сьогодні й у майбутньому. 

В повній мірі забезпечено навчання за інклюзивною формою восьми учнів з особливими 

освітніми потребами. 

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами забезпечували 

асистенти вчителя (Матвєєва С.М., Данильченко І.В., Педченко І.С., Захарій С.В., Біла С.М., 

Лобанова В.М., Шишєніна А.Г. ), які пройшли для цього відповідні курси в ДАНО, практичний 

психолог Раєвська І.Ю. та корекційні педагоги.  Всі спеціалісти працювали відповідно до 

розроблених планів та програм, результати роботи розглядались на шкільних консиліумах, 

враховувались недоліки та корегувалися плани. 



Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснювалося 

згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним 

індивідуальною навчальною програмою. 

Діти з особливими потребами в школі отримують якісні знання в медіатеці та ресурсній 

кімнатах.  Вони створені згідно програми «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».  

Багато років в школі працює логопедичний кабінет 

З метою надання логопедичної допомоги дітям з вадами усного і писемного мовлення та 

пропаганди логопедичних знань серед вчителів та батьків в вересні місяці було обстежено 577 

учнів початкової ланки (всього 18 класів). Виявлено 210 учнів-логопатів, зараховано для 

проведення корекційної роботи 22 учні, які були розподілені на групи за діагнозами та рівнем 

мовленнєвого розвитку (нерізко виражене загальне недорозвинення мовлення – 5 учнів, 

порушення писемного мовлення і читання – 6 учнів, фонетико-фонематичне недорозвинення 

мовлення – 11 учнів). На протязі року вибув 1 учень, прибуло 3 учні. 

В кінці навчального року випущено з виправленою мовою 18 учнів, 4 учні залишились для 

продовження корекційної роботи. 

Діяльність практичного психолога 

Протягом 2018-19 н.р. практичний психолог здійснювала своєчасне і систематичне вивчення 

психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням 

вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяла 

створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань. Метою діяльності практичного 

психолога навчального закладу було сприяння соціальному та інтелектуальному розвитку 

здобувачів освіти, охорона психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім 

учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань навчального закладу. 

У рамках роботи над обласним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» було проведено дослідження «Вивчення соціалізованості 

особистості учня». Також була продовжена робота за темою  «Формування стресостійкості  як 

важливого аспекту соціального становлення, самореалізації особистості». З огляду на 

вищезазначене,  діяльність практичного психолога у 2018-19 н.р. була спрямована на:  

•  попередження негативних явищ у поведінці учнів: профілактика шкідливих звичок, 

конфліктних ситуацій, стресових станів, суїцидальних тенденцій тощо;  

•  допомогу у вирішенні проблем адаптації дітей до закладу освіти; 

• надання психологічної допомоги  внутрішньо переміщеним учням в адаптації до нових 

умов проживання і навчання, дітям сімей учасників АТО;  

• психологічний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, 

консультативна і просвітницька робота з батьками; 

 • забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання 

насильству в учнівському колективі (булінгу, кібербулінгу)  та домашньому насильству); 

 • посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми. 

Для реалізації поставлених завдань було проведено профілактичні та просвітницькі заходи зі 

здобувачами освіти. 

У 2018-19 н.р. було здійснено «Дослідження рівня соціалізації  здобувачів освіти  7-8 

класів», що  проводилось протягом листопада 2018 р., до якого було залучено 199 підлітків 

наступних класів: 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г.  Для вивчення рівня соціалізації  школярів 

було використано методику   І. Рожкова  «Вивчення ступеня соціалізації»,  згідно з якою було 

визначено рівень соціальної адаптованості,  соціальної автономності, соціальної активності, 

моральності та загальний  рівень соціалізованості. 

Проаналізувавши результати дослідження, можна підсумувати, що переважна більшість 

учнів має достатній рівень сформованості соціальної адаптованості,соціальної  автономності, 

соціальної активності і моральності. 

Також було проведено «Дослідження рівня адаптації першокласників до школи», до якого 

було залучено учнів 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г класів. Було використано наступні методики: «Школа 

звірів» , «Анкета для батьків першокласників», «Схема-характеристика класу», «Бесіда про 

школу». 

Результати дослідження показали, що 86% учнів успішно адаптувались до умов навчання у 

школі, а 14% учнів потребують допомоги дорослих. Для покращення механізмів адаптації  учнів 



1-х класів було організовано корекційні групи та проведено  індивідуальні бесіди з учнями, 

батьками, вчителями. На кінець навчального року всі діти адаптувались до  умов навчання. 

«Дослідження рівня адаптації п’ятикласників до нових умов навчання»  проводилось за 

допомогою методик «Структура навчальної  мотивації», «Шкільна тривожність», «Анкета для 

батьків», «Схема-характеристика класу», «Мікроклімат у колективі». Взяли участь  у 

дослідженні учні 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г класів. 

Результати дослідження показали, що більшість учнів (82%) успішно адаптувались до нових 

умов навчання, однак   18%  учнів потребували допомоги  дорослих  для успішної адаптації  у 

середній школі.  Після проведеної  групової та індивідуальної  корекційно-розвивальної  роботи  

із  зазначеною категорією учнів, а також проведення батьківських зборів та індивідуальних бесід 

з батьками і вчителями, на кінець року можна стверджувати, що більшості учням із ознаками 

дезадаптації  вдалося соціалізуватись, однак є учні із особистісними особливостями, з якими буде 

продовжено роботу. 

Діагностичне дослідження рівня соціальної адаптації та соціалізації учнів, а також їх 

ціннісних орієнтацій  проводилось у період з березня 2019р. по травень 2019р. У дослідженні 

взяли участь всього 586 учнів, з яких:   171 учень старшої  школи (9-11 класи: 9а -29уч., 9б – 

20уч., 9в – 28уч., 10а – 26уч., 10б – 22 уч., 11й – 31уч.), 310 учнів середньої школи (5-8 класи:  5б 

– 23уч., 5в – 22уч., 5г – 28уч., 6а – 23уч., 6б – 25уч., 6г – 34уч., 7а – 23уч., 7б – 26уч., 7в – 23уч., 

7г – 22уч., 8а – 23уч., 8б – 23уч., 8в – 16уч.), 105 учнів молодшої школи (3-4 класи: 3б – 29уч.,  3д 

– 23уч., 4б – 26уч., 4в – 27уч. ). 

Діагностика проводилась з метою визначення динаміки зміни стану дітей та підлітків за 

визначеними параметрами, а також з’ясування впливу інтегрування змісту у навчально-виховний 

процес на рівень соціальних компетентностей та інших показників. 

Діагностика соціальних вмінь та навичок учнів передбачала визначення: 

1) рівня соціальної адаптації (для учнів основної школи та випускників); 

2) рівня моральної культури; 

3) рівня ціннісних орієнтацій; 

4) рівня екологічної культури; 

5) рівня розвитку навичок стійкого стилю життя. 

Підводячи підсумки результатів п’яти анкетувань, метою яких було вивчення рівня 

соціальних вмінь і навичок учнів, можна зробити наступні висновки: 

1.  Майже половина  учнів основної школи (47%)  мають високий рівень соціальної адаптації, 

і майже половині ( також 47%)  учнів притаманний середній рівень соціальної адаптації; 

соціальній адаптації випускників притаманний переважно високий  рівень розвитку (52 % учнів), 

а також середній (46% учнів),  що свідчить про наявність в учнів  необхідних компетенцій для 

дорослого життя. 

2. Переважна більшість учнів має середній рівень прояву  таких моральних якостей як 

відповідальність, чесність, доброта, справедливість (51-69%), однак значна кількість учнів (18-

44%)  проявляють дані моральні якості на високому рівні, і лише 5-14% учнів – на низькому. Це 

дає підстави припустити, що  рівень моральної культури учнів школи є достатньо високим  для 

потенційно успішної соціальної адаптації. 

3. Рівень розвитку ціннісних орієнтацій:  більшість  учнів 6-8  класів мають показники  

достатнього рівня розвитку цінностей за критеріями: «інтелектуальна зрілість», «я по 

відношенню до себе», «я по відношенню до близького оточення», «я по відношенню до праці», 

«я по відношенню до природи», «само покладання відповідальності» , що говорить про 

внутрішню готовність учнів до життя у суспільстві, сформоване ставлення до оточуючого світу, 

розвинуте почуття самовідповідальності. 

4. Рівень екологічної культури майже  половини учнів (49%) має показники високого рівня 

прояву, і майже половина (49%) учнів має показники високого рівня, і лише 2% учнів – низького. 

Такі показники свідчать про  зацікавленість питаннями екології та відповідальне ставлення до 

навколишнього середовища. 

5. Достатньо високий рівень розвитку навичок стійкого стилю життя мають учні в класах, де 

викладається курс «Уроки для сталого розвитку». Учні інших класів мають переважно показники 

середнього  рівня, однак наявна значна кількість учнів із показниками високого рівня розвитку 



навичок стійкого стилю життя, що підтверджується участю учнів в екологічних та 

природоохоронних проектах. 

Анкетування батьків з питань розвитку у дітей соціальної відповідальності, громадянської 

культури проводилось з метою виявлення ціннісних ставлень батьків до стилю виховання, 

функцій сім’ї, функцій школи, їхньої готовності до розвитку умов соціалізації дитини, 

поінформованості у питаннях сталого розвитку.  

Опитування батьків проводилось у період з березня 2019р. по  травень 2019р., в якому взяли 

участь   205  чоловік батьків учнів 3-В (25 чоловік), 3-Г (21 чол.) , 4-Б (22 чол.), 4-Д (19 чол.),  5-Г  

(27 чол.), 6-В (25 чол.), 8-В (20 чол.), 8-Г (24 чол.), 9-Г (22 чол.) класів.  Вивчення ставлення 

батьків до питань розвитку у дітей  соціальної відповідальності, громадянської культури  

складалось із наступних частин: 

- вивчення ціннісних ставлень батьків до стилю виховання, функцій сім’ї, функцій школи; 

- визначення готовності батьків до розвитку умов соціалізації дитини; 

- визначення рівня поінформованості батьків у питаннях сталого розвитку. 

           Підсумовуючи отримані  результати  анкетування батьків з питань розвитку у дітей 

соціальної відповідальності, громадянської культури, можна зробити наступні висновки: 

1. Найбільш значимими цінностями для батьків у вихованні дітей є: «виростити фізично 

здоровими» та «допомогти здобути освіту та професію»;  серед функцій сім’ї найголовнішими 

батьки вважають: «становлення особистості дитини та її виховання», «народження та годування 

дітей»;  серед функцій школи найважливішими батьки вважають: «забезпечити умови для 

здобуття освіти», «виявити та розвинути творчі здібності дітей», «навчити спілкуватися», 

«навчити не боятися труднощів, бути цілеспрямованим». 

2. Готовність батьків до створення умов соціалізації особистості дитини:  більшість батьків 

прагнуть не тільки зрозуміти дитину, але й пізнати її, ставляться до неї з повагою, дотримуються 

гуманістичних принципів виховання, мають постійну толерантну позицію по відношенню до 

дитини, діють правильно та можуть сподіватися на те, що сімейний виховний простір сприяє 

становленню особистості дитини. 

3. Рівень поінформованості більшості батьків у питаннях сталого розвитку середній та 

високий, що говорить про готовність батьків до подальшої співпраці у даному напрямку. 

4. Беручи до уваги  показники  вхідного опитування  та  отримані результати діагностичних 

досліджень 2019р., вважаємо результати достатніми для сприяння  успішній соціалізації 

особистості дитини та її гармонійного розвитку . 

 Анкетування педагогів з метою з’ясування інтересу до проекту та про зміст освіти для 

сталого розвитку проводилось у квітні 2019 року, в якому взяли участь 57 педагогів (25 педагогів 

молодших класів, 32 педагогів основної і старшої школи). Даний педагогічний колектив 

працював у дослідно-експериментальних проектах у попередні роки  і тематика даного проекту 

не є новою для вчителів колективу даного навчального закладу.  

З огляду на отримані результати можна зробити висновок, що  педагоги навчального закладу 

мають високий рівень інтересу до проекту. Порівнюючи результати даного анкетування (2019 р.) 

із результатами попереднього анкетування (2019р.), можна зробити висновок, що кількість 

педагогів із високим рівнем інтересу до проекту  збільшилась  ( з 68% до 70%). 

З результатів анкетування стосовно рівня знань про зміст освіти для сталого розвитку можна 

зробити висновок, що більшість педагогів має показники високого рівня: 69% педагогів 

молодшої школи та 73% педагогів основної та старшої школи. 31% вчителів молодших класів та 

27% вчителів основної та старшої школи мають показники середнього рівня знань.  Показників 

низького рівня немає. Порівнюючи  результати даного анкетування (2019 р.) із результатами 

попереднього анкетування (2019р.), можна зробити висновок, що кількість педагогів із високим 

рівнем знань  про зміст освіти для сталого розвитку   збільшилась  ( з 60% до 71%). 

З огляду на отримані результати, можна зробити висновок, що педагогічний колектив має 

високий рівень знань про освіту для сталого розвитку та інтересу до даного проекту. Рівень 

підготовки, зацікавленості  та внутрішньої вмотивованості педагогів дозволяє формувати 

гармонійну особистість учня: враховувати  інтереси  та здібності дітей, розвивати творчість та 

відповідальність, вдосконалювати комунікативні навички та культуру спілкування, 

прищеплювати дбайливе ставлення до оточуючого світу,  що має безпосередній  позитивний 

вплив на формування соціалізації особистості учнів. 
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Беручи до уваги самоаналіз роботи практичного психолога  за 2018-19 навчальний рік, 

вирішено продовжити роботу над проблемою «Формування стресостійкості як важливого 

аспекту соціального становлення, самореалізації особистості»,  а також розпочати роботу над 

темою «Вдосконалення морально-етичної складової ціннісного ставлення особистості до 

навколишнього світу». 

Працюючи над дотриманням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624 «Про внесення змін до Положення про 

індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,  на підставі довідок, 

завірених лікарсько-консультативною комісією, з урахуванням індивідуальних здібностей учнів, 

статусу, стану здоров’я та заяви одного з батьків (законних представників) в закладі освіти 

протягом 2018 – 2019 н.р. було організовано індивідуальне навчання учням 6-Б класу та 9-В 

класу, з 16.04.2019 - учениці 10-Б класу. 

Відповідно до п.3 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах  учень 9-В класу та учениця 10-Б класу навчалися за  індивідуальними 

навчальними планами, які були розроблені на основі робочого навчального плану  і відображали 

перелік предметів інваріантної складової навчального плану та кількості годин, що відводились 

для вивчення   на кожен предмет. Учень 6-Б класу навчався за Типовою освітньою програмою 

спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами, затвердженої наказом №627 від 12.06.18. Розклад занять було погоджено з батьками, 

вчителями-предметниками.                

Вчителями, які здійснювали індивідуальне навчання за чинними навчальними програмами, 

були складені індивідуальні програми відповідно до кількості годин індивідуального 

навчального плану. Навчання проводилися згідно встановленого розкладу. 

Підсумком рівня професійної майстерності педагогічного колективу, який характеризується 

пошуком нових форм і методів навчання, є якість освіти учнів. 

 Протягом 2018-2019 навчального року прибуло до школи 34 учні, вибуло -19. На кінець 

навчального року у школі навчалося  1288 учнів. 

На високому рівні  навчальний рік  закінчили 108 учнів, на достатньому - 512, на середньому 

– 438, на  початковому – 100. 

Високий показник якості знань учнів дає початкова школа: 73 учнів встигають на високому 

рівні, 271 - на достатньому рівні, якість знань складає 77%. 

Найвищий відсоток якості знань у класах, які працюють за 

проектом «Інтелект України»: 2а - 91% (вч. Шило Н.П.) , 3-а клас 

- 93% (вч.Ващенко С.П.), 4-а клас - 93% ( вч. Нецька Л.В.). 

Учні 4-х класів здавали ДПА з української мови, математики. 

Показали високі результати, так як підготовка до цього велась в 

системі протягом всього навчального року. 
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Якість навчальних досягнень учнів 5-9 класів складає 38%. 33 учні встигають на високому 

рівні, 193– на достатньому,  298 – на середньому, 78 – на початковому.  Найвищий відсоток 

якості знань у класах, які працюють за проектом «Інтелект України»: 5а - 53% (класний керівник 

Скоробогатова О.А.), 6-а клас – 81% (класний керівник Бодрова В.В., 7а - 48%  

(класний керівник Довгай А.А.). 

Якість навчальних досягнень учнів 10-11 класів складає 46%, успішність – 81%. 2 учні 

встигають на високому рівні, 48 – на достатньому,  38 – на середньому, 21 – на початковому.   

 

 7 учнів виявили бажання скоригувати оцінки за ІІ семестр з 9 навчальних предметів. 5 учнів 

підвищили  свої оцінки на 1-2 бали. 

Робота педагогічного колективу була направлена на забезпечення удосконалення 

допрофільного та профільного навчання, надання професійної освіти учням ІІІ-го ступеню. 
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За рахунок варіативних годин в 1-4 класах викладається «Екологія», «Основи споживчих 

знань»; в 5-9 класах забезпечується допрофільна підготовка з поглибленого вивчення 

математики, економіки, екології, впроваджуються спецкурси «Уроки для сталого розвитку», 

«Основи податкових знань», «Основи теплопостачання та теплозбереження»; в 10
аб

 класах 

вивчення профільних предметів: українська мова, хімія, 11клас – екологічний профіль, 

викладається спецкурс «Фінансова грамотність». Вибір саме цих спецкурсів обумовлений 

еколого-економічним напрямом спеціалізації школи. 

Протягом 2018 – 2019н.р. в навчальному закладі з метою якісного покращення освітньої 

діяльності, відповідно варіативної складової Робочого навчального плану здійснено викладання 

факультативів (27,5год на тиждень) та гуртків (22 год на тиждень) за програмами, які мають гриф 

Міністерства освіти і науки України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та 

схвалені до використання в загальношкільних та позашкільних навчальних закладах. 

Для забезпечення якісної підготовки учнів 10-11 класів до ЗНО з української мови та 

літератури, іноземної мови, математики, фізики, географії було виділено 10 індивідуальних 

годин. 

Враховуючи запити батьків і учнів 10 – 11 класів та потреби суспільства на базі навчального 

закладу організовувалась робота гуртків «Правила дорожнього руху» (керівники гуртків 

Підліпчук Р.О. та Швець О.С.), «Практичне керування автомобілем» (керівник гуртка Швець 

С.М.) по підготовці кваліфікованих робітників за професією «Водій автотранспортних засобів» зі 

спеціалізацією – водіння автотранспортних  засобів категорії В (10 год на тиждень).  

9 год на тиждень для учнів 9-11 класів було виділено на гуртки військово-патріотичного 

спрямування: «Захисник Батьківщини», «Юний командир», «Влучний стрілець», «Юний 

стрілець» (керівник гуртка вчитель Захисту Вітчизни Кравчук М.А.). 

З метою реалізації Програми розвитку освітньої технології «Дебати» 3 год на тиждень для 

учнів 10 класу працював гурток «Дебати» (керівник гуртка вчитель історії Ніколаєва К.С.). 

Вихованці гуртків протягом року брали участь у шкільних і міських змаганнях з військово-

прикладних видів спорту та підтверджували результативність діяльності вихованців у районних 

змаганнях з воєнно – прикладного мистецтва серед освітніх закладів міста. 

З метою популяризаціївидів спорту, залучення дітей шкільного віку до регулярних занять 

спортом у позаурочний час працювали гуртки та секції. Із 253 учнів, які відвідують навчально-

тренувальні заняття з видів спорту, 34 – вихованці інших навчальних закладів та мешканці 

мікрорайону, серед яких 3 – з особливими потребами (відвідують індивідуальні навчально-

тренувальні заняття з плавання). 

Співпраця навчального закладу 

№ 

з/п 

Назва спортивної школи,  

громадської організації 

Вид спорту, який 

культивується 

К-сть 

вихованців 

1. Громадська організація «Дніпропетровська обласна 

федерація кіокушінкан карате-до ренмей» 

карате 46 

2. КПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна 

школа олімпійського резерву №6» ДМР 

фехтування 16 

3. КПНЗ «Міська дитячо-юнацька спортивна школа  з 

ігрових видів спорту» ДМР 

футбол 58 

4. Громадська організація «Спортивний клуб «Арена»» черлідинг 39 

5. Федерація баскетболу Дніпропетровської області баскетбол 30 

6. Дніпропетровське міське дитяче громадське 

об’єднання «Клуб спортивного танцю Тріумф» 

спортивні танці 30 

7. КПНЗ «Міська комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа» ДМР 

плавання 34 

 

Спортивне забезпечення навчального закладу дає можливість проводити фізкультурно-

оздоровчі та спортивно-масові заходи не лише для учнів навчального закладу, а і для учнів міста.  

Спортивна база школи є опорною для проведення змагань різних рівнів з футболу, 

стрітболу, волейболу, баскетболу, Всеукраїнського спортивно-масового заходу для дітей та 

юнацтва «Олімпійське лелеченя». 



Однією з першочергових проблем нашого життя є проблема здоров’я нації. Надзвичайну 

роль у її розв’язанні відіграє фізичне иховання і спорт. Саме тому спрямованість фізкультурно-

оздоровчої роботи навчального закладу на формування навичок ведення здорового способу 

життя є актуальною. 

Робота з обдарованими дітьми 

Створення умов для прояву творчих здібностей учня - основна запорука розвитку 

обдарованості: учителі нашої школи приділяють увагу забезпеченню включення учнів в таку 

навчально-пошукову діяльність, у якій би реалізувались їх можливості і де б панувала атмосфера 

ініціативи, змагання, дискусії тощо,  проводять предметні тижні, конференції, вікторини, круглі 

столи, дебати, зустрічі з цікавими та видатними людьми, концерти. Все це сприяє розвитку 

творчої особистості. 

 При цьому надзвичайно важливу увагу ми приділяємо формуванню й розвитку позитивних 

рис характеру: цілеспрямованості, наполегливості, вольових якостей, уміння оцінювати себе, 

вимогливості до себе, ініціативності, працелюбства. Адже талант не існує сам по собі, без 

конкретної діяльності людини. Його формування й розвиток здійснюється у процесі навчання і 

виховання.  

Педагогічний колектив нашої школи докладав значних зусиль для забезпечення 

результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, 

загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованими на розвиток індивідуальних 

здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації. 

31 учень посіли призові місця у відбірковому турі Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів, 14 учнів стали призерами  ІІ фінального  етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.  

Учениця 10-Б класу  Сич Валерія отримала перемогу в ІІІ (обласному) етапі  Всеукраїнської 

олімпіади з екології та 

географії. 

Із року в рік  

учні  нашої школи 

стають переможцями 

міського літературно-

мистецького  

конкурсу «Собори 

наших душ». У 

поточному році 

перемогу здобули  

Куценко Марія (9б вч. Скиба Л.П.), Кайда Софія (8б вч. Біліченко С.П.), Крючкова Евеліна (9а 

вч.Касьяненко Н.В.). Приємно, що  приєднався ще один переможець в номінації «Наддніпрянські 

замальовки» Тарасова Вікторія (7г ,вч. Бур’ян І.Г.). 

І, звичайно, у поточному році учні школи випробовували себе у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах: 

 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»-261учасників. Координатори:  

Радченко С.П.  та Саранчук Т.В.        

Міжнародний конкурс «Геліантус» -41 учасників. Грамотами переможців нагорожено 15 

учнів. Координатор - Тереб Л.В. 

Міжнародний інтерактивний конкурс «Колосок –осінній» -84 учасника. 

Золотими сертифікатами нагороджено 44 учнів, срібним -39. «Колосок-весняний» - 78. 

Координатори: Лоянова З.М., Алєксєєва С.М. 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»» - 130  учасників. Координатори: 

Фурсова А.М. та Леусенко А.О. 

Міжнародний конкурс  з інформатики «Бербас» -   56 учасники. 7 учнів показали відмінні 

результати,  8- добрі.  Координатор конкурсу: Зінченко В.В. Всеукраїнський фізичний конкурс 

«Левеня»-41 учень. Координатор Тереб Л.В. Всеукраїнська гра «Соняшник» - 67 учасників,  

координатори конкурсу: Скоробогатова О.А. та Полішко Л.І. 

Всеукраїнський конкурс «Патріот» -91 учасник  Координатори- Стріжак Л.М. та Ушакова 

Д. С. 

Всеукраїнський конкурс «Кришталева сова» -   70 учасників  (координатор Ніколаєва К.С.) 
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Всеукраїнський конкурс «Лелека» - 60 учасників (координатор Іллічова Н.Б.) 

Міжнародна гра «Sunflower» - 20 учнів, дипломами ІІ та ІІІ степеня регіонального рівня 

нагороджено 3 учні  (координатор Касьяненко Н.В.). 

У міському конкурсі «На крилах пісень» учні школи посіли І місце, а Бурцев    Кирило, 

учень 7а класу, приніс перемогу у міському конкурсі «Пісні, народжені Революцією». 

Хороші результати показали учні  Окпокоро Єлизавета та Телевна Анастасія у районному 

конкурсі читців поезії поетів Придніпров’я «О, слово рідне, хто без тебе я». (вч. Скоробогатова 

О.А. та Скиба Л.П.). 

Учні школи, під керівництвом вчителів Куліди О.П. та Мирошник Ю.А. приймали участь у 

міських турнірах юних економістів,  юних географів. І хоча, поточному році нам не вдалося ще 

посісти призові місця, але учні навчилися знаходити цікаву інформацію, працювати з різними 

джерелами та навчилися дискутувати, відстоювати власну думку. 

 Цікавими та продуктивними були засідання шкільного пошуково-дослідницького 

товариства «Ерудит» під керівництвом вчителя Савенко І.В.  Впродовж навчального року учні 

брали участь у конкурсах «Люди та герої міста» кер.Іллічова Н.Б., у конкурсі есе «Права людини 

через призму сучасності», кер. Ніколаєва К.С.,, «Літературний Всесвіт», Конкурс ім.. Петра 

Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Шевченка, «Мирний космос», кер. Тереб Л.В., Обласний 

конкурс до 100-річчя від дня народження О.Гончара, кер. Скиба Л.П., Обласний конкурс  

макетування та верстання, номінація «Журналістська робота», кер. Зінченко В.В., ІІ 

Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-6-х класів, кер. Бодрова В.В., Гейко Павло, 

учень 10а класу, став призером ХХ Дніпровської  олімпіада з комп’ютерної технології у 

номінації «Web-дизайн та Web- програмування. 

Щодо спортивної обдарованості, то команда учнів посіла призове місце у районних 

змаганнях «Шкіряний м’яч», а учениця 9-Б класу Гатило Єлизавета здобула І місце  в обласному  

турі  вікторини «Знавець олімпійського спорту» ( вч. Михайлов С.В.). 

Тож таланти наших учнів не згасають ,а ,навпаки,  кожного року палають  все яскравіше. 

Думаюча  та обдарована людина завжди сильна характером.  Сформувати таку людину –

мета, досягненню якої  підпорядковані усі педагогічні зусилля нашої школи. 

Методична робота 

Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, 

сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, 

покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. 

Одним з головних завдань школи в 2018-2019 навчальному році стала робота школи, як 

асоційованного члену Міжнародної мережі шкіл П’єра де Кубертена, реалізація завдань 

дослідно-експерментальної роботи за темою «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для 

сталого розвитку у навчально-виховний процес» (ІІІ етап), обласного науково-методичного 

проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянсько госуспільства» (ІУетап). 

На реалізацію науково-методичної проблеми спрямовані такі форми методичної роботи: 

педагогічна рада, психолого-педагогічний семінар, методична рада, наставництво, самоосвіта, 

курси підвищення кваліфікації, атестація педагогічних працівників, випуск методичних 

бюлетеней, взаємовідвідування уроків, шкільні предметні методичні комісії. 

Науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних 

загальношкільних методичних заходів забезпечував шкільний центр самоосвіти вчителя – 

інноваційно-методичний комплекс, в якому зібраний та систематизований педагогічний досвід 

вчителів школи. Структура методичної роботи в школі : 

науково-методична рада; 

предметні методичні комісії вчителів; 

класних керівників; 

варіативні творчі групи високої педмайстерності; 

лабораторія актуальних проблем; 

еколого-економічна та соціально-психологічна служби школи; 

служба зміцнення здоров’я; 

екологічна варта; 

Добрик-всесвіт; 

«Школа олімпійської освіти»; 



пошуково-дослідницьке товариство «Ерудит». 

В жовтні 2018 року школа стала учасником програми «Healthyschools: заради здорових і 

радісних школярів»,яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та 

MondelēzInternationalFoundation з залученням до участі закладів загальної середньої освіти. До 

активностей Програми залучені не тільки учні, а й батьки та громадськість, які спрямували свою 

роботу за трьома блоками: перший спрямований на фізичний розвиток, другий – на здорове 

харчування, третій – на організацію здорового простору, що забезпечує розширення рольового 

простору дитини за рахунок її включення у систему суспільно корисних справ-активностей. 

Особливою гордістю  стало те, що збірна команда нашої школи мала за честь представляти 

Дніпропетровську область у нових цікавих змаганнях, започаткованих Комітетом фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти та науки України, І Всеукраїнських змаганнях 

спортивно-масового заходу серед школярів CoolGames! 

Маємо в активі нагороду за крутяцьку презентацію, новий досвід, розуміння подальших дій 

задля досягнення кращого результату. 

З 220 навчальних закладів України наша школа стала фіналістом програми 

«HealthySchols:заради здорових і радісних школярів!», учасниками фінального конкурсу в м. 

Києві.  

Наш заклад освіти є єдиним представником України у Міжнародній мережі Шкіл П’єра де 

Кубертена, набув повноцінного членства у цій мережі, наші школярі мають можливість брати 

участь у Міжнародних Форумах П’єра де Кубертена, що проводяться один раз два роки у різних 

країнах, у складі 7 учнів та 1 вчителя (ми готуємось до участі у форумі в серпні 2019 року ).  

Рішенням сесії міської ради від 

20.03.2019 року КЗО ССЗШ №142 ДМР 

присвоєно ім’я П’єра де Кубертена, наш 

заклад перейменований у Комунальний 

заклад  «Ліцей №142 імені П’єра де 

Кубертена» Дніпровської міської ради. 

02.04.2019р., Лозанна, президент комітету 

СІРС професор Стефан Вассона надіслав 

привітання від Міжнародного Комітету П’єра 

де Кубертена з нагоди офіційного присвоєння 

нашому закладу освіті імені  П’єра де 

Кубертена. 

Виховна робота 

 Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції виховання дітей та 

молоді у національній системі освіти, виховна робота проводилася в різних формах і напрямках: 

національно-патріотичне, екологічне виховання, правове,  превентивне, художньо-естетичне. 

Протягом 2018-2019 навчального року учнівський та педагогічний колективи працювали над 

виконанням регіональних програм: «Програма розвитку Українського козацтва в 

Дніпропетровській області на 2008-2020 рр.», «Програма розвитку культури в Дніпропетровській 

області на 2017-2020 рр.»  «Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення 

Дніпропетровщини»,  Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, програм з превентивного виховання  учнів.  

  Основним  напрямком діяльності школи є виховання справжнього громадянина своєї 

держави, тому в школі впроваджується проект «Я-людина, громадянин, патріот». В рамках цього 

проекту та за планом штабу національно-патріотичного виховання пройшло безліч виховних 

заходів присвячених Дню визволення міста, Дню українського козацтва, Дню Гідності та 

Свободи, Дню захисника України, Дню Збройних Сил України (за окремими планами). 

        24 вересня в урочистій обстановці було відкрито стенд, який присвячений випускнику 

школи, офіцеру десантнику, учаснику АТО Золотарьову Юрію, який загинув, виконуючи 

Конституційний обов’язок по захисту територіальної цілісності України. На заході був присутній 

батько героя – Золотарьов Анатолій Петрович. 

         19 грудня пройшов захід з нагоди вручення премії ім. П. Ніконова. Цю премію 

започаткувала громадська організація "Родинне коло загиблих героїв", яку очолює Ніконов 

Сергій Степанович. Премію один раз на семестр отримує найкращий учень (учениця), який 



показує не тільки гарні результати в навчанні та спорті, а й проявляє справжній патріотизм. На 

заході були присутні батьки випускника школи Павла Ніконова, який загинув у 2014 році під 

Луганском та батьки інших героїв, які так і не повернулись живими із зони АТО. В цьому 

семестрі премію отримав учень 8Б класу - Назар Панченко.  

        Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне 

учнівське самоврядування, яке виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, 

відповідальність та організаторські здібності. Учнівське самоврядування школи є активним 

учасником всіх загальношкільних заходів, районних конкурсів, змагань, акцій. 

У закладі освіти  створені умови для дітей соціально-незахищених категорій. У 2018-2019 

навчальному році в закладі навчалося 199 дітей соціально незахищених категорій.Контингент 

пільгових категорій учнів школи: 

- Дітей – сиріт - 1; 

- Дітей позбавлених батьківського піклування -6 

- Дітей – інвалідів -15; 

- Дітей з багатодітних родин –110; 

- Дітей з малозабезпечених родин- 2; 

- Дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС–7; 

- Дітей, чиї батьки загинули в АТО -1; 

- Дітей, чиї батьки воюютьвзоні АТО -40; 

- Дітей з родин внутрішньопереміщених осіб–13; 

- Дітей з родин СЖО - 4. 

У ході соціальної паспортизації особлива увага приділялась вивченню факторів впливу на 

соціалізацію учнів, аналізу соціально-культурного середовища, в якому знаходяться діти. 

Вивчався соціальний статус кожного учня у класних колективах для виявлення учнів так званої 

«групи ризику». В цьому навчальному році до «групи ризику» увійшло 63 учні1-11 класів. 

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками, вчасно проходять медичний огляд, 

залучаються до гурткової та позакласної діяльності. Безкоштовним харчуванням забезпечені 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та 

малозабезпечених родин, діти, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, діти з родин 

учасників АТО та діти-інваліди. Крім того діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування: 

• щомісяця отримують пільгові проїзні квитки для безоплатного проїзду у міському 

електротранспорті; 

• забезпечені єдиним квитком; 

• забезпечуються шкільною формою та спортивною формою (1 раз на 2 роки); 

• забезпечуються путівками для літнього відпочинку на базах приміських таборів. 

Необхідною і цікавою практикою стала співпраця з Національною поліцією у рамках 

програми «Школа і поліція». Протягом року шкільним офіцером Переясловець І.О. було 

проведено тематичні заняття, тренінги для учнів 1-11 класів з метою профілактики 

правопорушень серед дітей та забезпечення безпечного навчального середовища. 

Переясловець І.О. зосереджувала свою роботу на проведенні просвітницько-

профілактичних занять з учнями 1-11 класів, індивідуальних зустрічей з учнями та їхніми 

батьками, участі у батьківських зборах з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед батьків та педагогічних працівників щодо попередження негативних явищ в 

дитячому середовищі. 

Звернення громадян 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України з метою реалізації конституційних прав громадян на 

звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного 

виконання норм чинного законодавства про звернення громадян, забезпечення основних 

принципів запобігання і протидії корупції з боку адміністрації школи вживалися відповідні 

заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості своєї роботи.  

Зазначену діяльність визначено як невід’ємну складову частину всієї роботи навчального 

закладу. 



Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, розглядалися на педагогічних радах, 

обговорювалися на зборах трудового колективу, адміністративних нарадах. Здійснювалися 

відповідні заходи з метою упередження надходження звернень, які висвітлюють питання, що 

стосуються порушень навчально-виховного процесу. 

 

Питання, що порушуються у зверненнях, стоять на постійному контролі, всі звернення 

розглядаються адміністрацією закладу вчасно, здійснюються відповідні заходи при необхідності 

усунення недоліків виявлених під час перевірки фактів поданих у зверненнях, заявникам 

надаються конкретні роз’яснення, приймаються невідкладні заходи з дотримання і захисту 

інтересів громадян та трудових колективів. 

Досить актуальною для нас залишається проблема створення позитивного іміджу закладу 

освіти. Для цього ми: 

- створюємо позитивний образ школи - родини в мікрорайоні; 

- пропагуємо досягнення педагогів та учнів школи через Інтернет, друкуючи інформацію та 

статті про життя і власні досягнення; 

- розвиваємо власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів і 

батьків, так і для громадськості (sсhool142.dnepredu.com); 

- зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи; 

- забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку та відпочинку дітей і 

педагогічного колективу; 

- презентуємо свої здобутки перед громадськістю; 

- вивчаємо та намагаємось реалізувати запити учнів, батьків, створюємо профільне та 

допрофільне навчання.  

Робота, щодо підняття іміджу школи, йде саме через презентацію потенціалу закладу 

освіти. Показу всього, що робиться педагогічним колективом, учнями, батьківською громадою. 

Сьогодні у педагогічному колективі панує позитивна психологічна атмосфера. Вчителі 

намагаються робити все для того, щоб наша школа мала належний рівень на освітянському 

просторі міста Дніпра. 


