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Підсумки роботи школи і завдання на новий навчальний рік. 

Пріоритетні напрямки роботи 

 

Шановні колеги, батьки, учні! 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити 

підсумки роботи колективу навчального закладу. 

Сучасний етап розвитку державності України потребує виховання 

покоління з високим інтелектуально-культурним і національно-патріотичним 

потенціалом. Метою загальноосвітньої школи ХХI ст. є формування 

особистості, здатної жити в принципово нових умовах, реалізувати себе в 

житті, бути успішною та сприяти  розвитку суспільства. Сьогодні школа має не 

лише дати учням певний обсяг знань і вмінь, але й має сформувати людину, 

здатну творчо мислити, приймати рішення, мати свою позицію, брати на себе 

відповідальність. Школа повинна готувати молодих творчих лідерів, 

менеджерів, здатних жити в оновленому суспільстві, що прагне інтеграції в 

європейському просторі. 

Головний чинник успіху школи – злагоджений механізм дій усіх учасників 

навчально-виховного процесу: адміністрації школи, вчителів, учнів, батьків. 

Мені поталанило мати команду професіоналів, однодумців. Це мої 

заступники Лобач Наталія Володимирівна, Оболоник Світлана Вікторівна, 

Лебедєва Інна Анатолїївна, Дощак Ірина Касимівна, Єзерська Раїса 

Володимирівна. Кожен з них відповідає за певну ланку роботи і досягає 

результатів. 

Ключова фігура в освіті – вчитель. Від його професіоналізму, сумління, 

свідомості залежить успіх школи. Навчально-виховний процес у 2018/2019 н.р. 

забезпечували 54 вчителі, серед них спеціалістів вищої категорії 24, 

спеціалістів 1 категорії 14, спеціалістів 2 категорії 6, спеціалістів – 10. 

Педагогічне звання старший учитель має 4 педагоги, учитель-методист – 9, 

звання «Відмінник освіти» – 3. Якість освітнього процесу залежить від 

творчого потенціалу педагогічного колективу, зростання професійної 

майстерності вчителів. У державних документах зазначено, що педагогічний 

працівник має стати основною рушійною силою відродження та створення 

якісно нової національної системи освіти. Одним із чинників реформування 

освіти є «підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього 

професійного та загальнокультурного рівня».  

Підвищили кваліфікаційну категорію упродовж навчального року на курсах 

29 учителів. Пройшли курси всі вчителі, які працюють в НУШ (вчителі 

англійської мови, музичного мистецтва, члени адміністрації). Атестувалося 15 

учителів, з них підвищили кваліфікаційну категорію 3 вчителі.  



Дозвольте ознайомити Вас з результатами навчальних досягнень.  

Концепція Нової Української Школи наголошує на орієнтації на потреби 

учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. 

Всього навчається у школі 1064 учні, з них в початковій школі – 430, в 

школі II ступеня – 524, в школі III ступеня – 111. Учні 1-2 класів оцінювалися 

вербально. 22 учні 3-4 класів нагороджені Похвальним листом «За високі 

досягнення у навчанні». Всі вони отримали Похвальні листи на урочистій 

лінійці, присвяченій Дню захисту дітей, а їхні батьки отримали Листи подяки. 

У школі II ступеня засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 

балів) 63 учні (12%), на достатньому рівні (середній бал 7-9 балів) 401 учень 

(77%), на середньому рівні (середній бал 4-6 балів) 60 учнів (11%), на 

початковому рівні  (середній бал 1-3 балів) - немає. 

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримують дві 

учениці 9–х класів Компанієць Ріна та Мельникова Анастасія. Похвальним 

листом «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 17 учнів, у минулому 

році – 14. 

У школі III  ступеня засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 

балів) 10 учнів (9%), на достатньому рівні (середній бал 7-9 балів) 94 учні  

(85%), на середньому рівні (середній бал 4-6 балів) 7 учнів (6%), на 

початковому рівні  (середній бал 1-3 балів) - немає. Учень 11 класу Москаленко 

Данііл буде нагороджений Похвальною грамотою «За особливі успіхи у 

вивченні окремих предметів» та буде, сподіваюсь, нагороджений золотою 

медаллю, якщо підтвердить ДПА у формі ЗНО. 

Похвальними листами будуть нагороджені Кручина Євген, Шпількін 

Андрій (10-А клас), сподіваюсь, що в 11 класі вони стануть медалістами. А 

також учні 11 класів Кривенко Віктор, Валентюк Дар’я, Оболоник Данііл 

отримають Похвальні грамоти.   

Учень 11-А класу Кривенко Віктор у 2018/2019н.р. отримував стипендію 

Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти». 

Радою школи висунута кандидатура учениці 9-В класу Компанієць Ріни, яка 

у наступному навчальному році буде отримувати цю стипендію. 

 

Участь в МАН, перемоги 

На розгляд районного журі до секцій наукових відділень було подано 17 

робіт. Перемогу отримали 11 учнів:  

I – місце – Музика Ярослава (секція «Загальна біологія») 

II – місце – Компанієць Ріна (секція «Зарубіжна література») 

Лаврик Дмитро (секція «Історичне краєзнавство») 

Шпількін Андрій (секція «Математичне моделювання») 



Бабенко Марія (секція «Біологія людини») 

Валентюк Дар’я (секція «Екологія») 

III – місце – Палашевська Єлизовета (секція «Літературна творчість») 

Шаталов Максим (секція «Інтернет технології та WEB дизайн») 

Федорова Ангеліна (секція «Математика») 

Мельникова Анастасія (секція «Валеологія») 

Святченко Павло (секція «Агрономія») 

У II етапі Всеукраїнського конкурсу захист науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН ІІ зайняв призове місце Лаврик Дмитро (керівник Бережна 

Наталія Михайлівна була нагороджена грамотою Департаменту освіти 

Харківської міської ради). А на Всеукраїнському рівні Дмитро посів ІІІ призове 

місце. 

Участь в олімпіадах, перемоги 

Однією з найефективніших форм організації роботи з обдарованими 

учнями, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів 

є залучення таких учнів до участі в олімпіадах з базових дисциплін. 

50 учнів школи взяли участь в районних предметних олімпіадах. Призерами 

стали 11 учнів. 

I місце – Мельникова Анастасія 9-А клас (біологія, вчитель Нечаєва Ю.Л.) 

II місце – Москаленко Данііл 11-Б клас(правознавство, вчитель Кузнецова Л.В.) 

Кривенко Віктор 11-Б клас (біологія, вчитель Нечаєва Ю.Л.) 

Шпількін Андрій 10-А клас (історія, вчитель Тесленко О.В.) 

Валентюк Дар’я 11-А клас (екологія, вчитель Нечаєва Ю.Л.) 

III місце – Компанієць Ріна 9-В клас (географія, російська мова і література, 

англійська мова) 

Фетісова Вікторія 8-Б клас (біологія, географія) 

Шматько Марія 7-А клас (математика, хімія) 

Чан Хлонг Лан 8-Б клас (біологія) 

Кошеленко Олена 11-Б клас (обслуговуюча праця) 

Гулієва Діана 11-А клас (астрономія) 

На обласному рівні перемогли Мельникова Анастасія – I місце (біологія), 

Кривенко Віктор – II місце (біологія), Валентюк Дар’я і Москаленко Данііл 

стали учасниками. 

Церемонія нагородження учнів 9 класів учасників та батьків відбудеться на 

урочистій лінійці з нагоди вручення свідоцтв про базову загальну середню 

освіту, яка відбудеться 14 червня. Церемонія нагородження випускників 11-х 

класів та батьків відбудеться під час випускного вечора 23 червня. 

Особливі слова хотілося сказати на адресу активних учасників освітнього 

процесу – наших батьків. Це Ви взяли на себе обов’язки держави про  



піклування, підтримку, матеріальне забезпечення, функціонування школи. Наші 

батьки залучаються до: 

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її 

благоустрою, 

- організації позакласної роботи, проведення свят, походів, екскурсій, 

- здійснення громадського контролю за якістю харчування учнів у шкільній 

їдальні, якістю питної води та інших питань… 

Завдяки Вам школа обладнана найсучаснішою технікою: телевізорами 

(кабінети 4,5,7,10,11,12,14,15,16,18,21,26,36), мультимедійними проекторами 

(кабінети 8,17,20,23,13,19,24,25,27,28,29,30,33), комп’ютерами, що підвищує 

рівень навчання учнів, робить урок більш ефективним. Дякую батьківській 

громадськості 5 класів, особливо 5-Б класу (класний керівник Журба І.О.), 5-А 

класу (класний керівник Склярова Т.І.), 5-В класу (класний керівник Удовенко 

Н.М.) за організацію харчування в цьому році. Вдячні батькам 6-В класу 

(класний керівник Суслова І.В.), які упродовж 2-х років піклуються про 

здоров’я дітей і завдяки їм діти отримують гаряче харчування.  Особливі слова 

подяки батькам, які організували відпочинок дітей в таборі «Веселі дзвіночки», 

дали великий відсоток залучених дітей:  

1-В клас (класний керівник Тенета О.М.) – 27 учнів 

1-Б клас (класний керівник Ярослав О.В.) – 23 учні 

1-Г клас (класний керівник Кашпур О.В.) – 23 учні 

3-Б клас (класний керівник Євмівнова Т.О.) – 21 учень 

5-В клас (класний керівник Удовенко Н.М.) – 21 учень 

2-Г клас (класний керівник Довченко Н.В.) – 20 учнів 

3-А клас (класний керівник Топичканова А.І.) – 20 учнів 

2-А клас (класний керівник Бацман Т.Л.) – 18 учнів 

4-А клас (класний керівник Белова О.Д.) – 18 учнів 

5-А клас (класний керівник Склярова Т.І.) – 17 учнів 

А всім вихователям щиро вдячна за змістовне дозвілля в таборі. 

Вдячна вчителям і батькам, які  

- забезпечили виконання операції «Висади квітку на клумбу школи» та 

операції «Допоможи ближньому»; 

- придбали меблі (5-Г клас, класний керівник Бірюкова Л.М., кабінет 35); 

- встановили жалюзі, поміняли плафони-люстри, частково оновили меблі (7-В 

клас, класний керівник Діденко В.Б., кабінет 21); 

- придбали лінолеум (2-Г клас, класний керівник Довченко Н.В., кабінет 26);  

- придбали дошки для кабінету (6-А клас, класний керівник Безсонова Н.В., 

кабінет 38; 4-В клас, класний керівник Тесленко Н.І., кабінет 12; 1-В клас, 

класний керівник Тенета О.М, кабінет 8; 1-Г клас, класний керівник Кашпур  



О.В., кабінет 5); 

- закупили проектор, екран (6-Б клас, класний керівник Гахова Л.Ю., кабінет 

33); 

- встановили ролети (2-А клас, класний керівник Бацман Т.Л., кабінет 14); 

- встановили ролети, замінили стільницю (5-А клас, Склярова Т.І., кабінет 30); 

- робитимуть капітальний ремонт (2-В клас, класний керівник Мельник Л.В. 

кабінет 18; 7-А клас, класний керівник Одринченко В.О., кабінет 27); 

- організували екскурсії в Дніпро (Федорова С.М., Одринченко В.О.),  

Святогірськ (Журба І.О., Гахова Л.Ю., Суслова І.В.). 

Майже вся початкова школа дотримується питного режиму: в кабінетах 

встановлено кулери з якісною питною водою.  

Принципи демократизації, гласності, відкритості – основа у діяльності 

нашої школи. У школі існують органи самоврядування. 

І. Батьківська рада, до якої входять ініціативні, творчі, повні енергії, 

рішучості, відповідальні, небайдужі батьки. На класних зборах від кожного 

класу обрано батьківську трійку. Батьківську раду очолює третій рік поспіль 

Святченко Людмила Миколаївна. До складу районної батьківської ради входить 

Урюпіна Світлана Віталіївна. В межах району проходять теж засідання в різних 

школах під керівництвом голови батьківської ради Московського району 

Голіщевої Марини Вікторівни і голови Харківської міської батьківської ради 

Манерко Л.М.  

У березні пройшло засідання батьківської громадськості і в нашій школі за 

темою «Організація інклюзивного навчання для дітей з особливими 

потребами».  

За рік у розширеному форматі представники батьківської трійки розглядали 

питання про забезпечення учнів підручниками,про організацію інклюзивного 

навчання, про організацію гарячого харчування, про залучення та використання 

благодійних внесків, про хід реалізації НУШ, про профілактику булінгу та 

кібербулінгу. Були запрошені на батьківські збори шкільний офіцер 

Сінегібський Микола Юрійович, лікар нарколог Шпаченко В.Н . 

II. Орган учнівського самоврядування очолює Мироненко Ернест, учень   

10-Б класу, якого обрали таємним голосуванням. В жовтні відбулися вибори 

президента ради старшокласників. В передвиборчій кампанії брали участь 7 

претендентів. Кожен з них мав свою програму і прихильників. Рада 

старшокласників була учасником проекту «Подаруй казку дітям», блискуче 

виступила в КВК (1 місце в районі). Брала участь в акції «Допоможи 

ближньому», в турнірах, конкурсах, концертах, тематичних вечорах. Також у 

школі обрано омбудсмена Молчанову Аліну, ученицю 10-Б класу, яка стала 

учасницею конкурсу учнівських проектів школи розвитку «Освітня  



платформа», «Шкільний омбудсмен». Вона уповноважена сприяти захисту прав  

учнів у освітньому процесі. 

III. Рада школи, до складу якої входять учителі, учні, батьки по 9 

представників. Очолює раду Федорова Світлана Михайлівна. Співпраця між 

усіма учасниками освітнього процесу: учителями, учнями, адміністрацією та 

батьками – наріжний камінь, який допомагає нам досягати результатів. Адже 

тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, 

впровадити навчання для життя, зробити українську школу відкритою, цікавою 

та сучасною. 

Ще одна важлива проблема, яку я хотіла б озвучити сьогодні – це 

інклюзивна освіта. В нашій школі функціонує два інклюзивні класи: 2-В 

(класний керівник Мельник Л.В.) та 1-Б клас (класний керівник Ярослав О.В.). 

До речі, Ярослав О.В. взяла участь в районному конкурсі «Учитель року» в 

номінації «Інклюзивна освіта» і стала переможницею (2 місце). Четверо дітей 

навчається в цих класах. Разом з учителями працюють асистенти вчителя та 

дитини, дефектолог, психолог. Створена ресурсна кімната, яка дозволяє 

проводити індивідуальні заняття з цією категорією дітей. Щиро вдячна батькам 

обох класів за толерантність, розуміння, підтримку. З 1 вересня цього року 

планується відкрити ще один клас для такої категорії дітей. 

Пріоритетні напрямки роботи з даного питання: 

- забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до 

якісної шкільної освіти; 

- створення у школі передумов для розуміння інклюзії як цінності 

демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до дітей з 

особливими потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості, 

попередження конфліктів; 

- забезпечення рівного доступу до якості освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання у школі на основі застосування 

особистісно орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

«Якщо дитина не може навчатися так, як ми її навчаємо, можливо, ми маємо 

навчати так як вона вміє» - Ігнасіо Єстрада. 

Допомога цим дітям та їхнім родинам має відбуватися на принципах 

мультідисциплінарності. Це передбачає, що з дитиною мають скоординовано 

працювати спеціалісти різного профілю: медики, учителі, психологи, 

корекційні педагоги (дефектологи, логопеди), соціальні працівники тощо. 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази школи 

Серед найгостріших проблем освіти є відсутність коштів. При всіх урядах і  



владах галузі освіти фінансували не за потребами, а за залишковими 

принципами. 

Сьогодні не вистачає коштів не лише на закупівлю навчального обладнання 

і меблів, але й на такі елементарні засоби, як крейда, миючі, дезінфікуючі 

засоби. Що вже говорити про капітальні ремонти приміщень школи, дахів, 

каналізаційної, опалювальної системи (до речі, наша школа попала в проект 

щодо встановлення нової опалювальної системи). 

На жаль, європейський принцип автономних шкіл «Кошти ідуть за 

дитиною» (тобто школу фінансує держава пропорційно кількості учнів у неї) 

досі не став реальністю. 

Сподіваємося, Нова Українська школа та нова влада вирішить цю проблему. 

 

За державний бюджет виконано в цьому році: 

- охорона школи з 1 вересня 2018 року здійснювалася муніципальною 

агенцією; 

- з січня 2019 року працює система відеоспостереження (встановлено 16 

відеокамер); 

- першокласники отримали 4 комплекти МФУ (ноутбук, ламінатний пристрій, 

кольоровий принтер); 

- закуплена методична література для ресурсної кімнати, 4 стільці; 

- здійснена повірка водоміра та заправка вогнегасників. 

 

За благодійні внески батьків планується в цьому році: 

- капітальний ремонт їдальні (обідня зала); 

- капітальний ремонт переходу на 2-му поверсі; 

- капітальний ремонт кабінету практичного психолога; 

- заміна дверей на 2-му поверсі; 

- установка 6-ти комплектів віконних жалюзі; 

- капітальний ремонт кабінету заступника директора з господарської роботи; 

- капітальний ремонт сходинок на 2-му поверсі; 

- заміри опору ізоляції; 

- обстеження вентиляційних люків; 

- встановлення дверей в туалеті на 4-му та 1-му поверсі; 

- ремонт каналізаційної системи в туалеті на 1-му поверсі біля спортивної 

зали; 

 

 

 

 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ  

НА НАСТУПНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК: 

- Підвищення якості результатів навчально-виховного процесу в умовах  

реалізації Концепції Нова Українська школа, нового Державного стандарту 

початкової школи, подальшої роботи над впровадженням Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

- Забезпечення базової загальноосвітньої підготовки учнів, що включає 

розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, 

саморозвиток, самореалізацію. Створення умов для розкриття та сприяння 

реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня 

школи. 

- Формування позитивного іміджу школи, розвиток партнерських відносин 

між учасниками навчально-виховного процесу, між школою та її оточенням. 

- Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та 

професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності 

працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів 

для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


