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ЗВІТ 

директора  Андріївського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріївської сільської 

ради Слов’янського району Донецької області  
 перед педагогічним, учнівським та батьківським 

колективами та перед громадськістю за 2020-2021 
навчальний рік 

 

Шановні присутні! 

 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити 

деякі підсумки роботи колективу закладу  протягом 2020-2021 навчального року.   

Ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування змісту середньої загальної 

освіти. 28 вересня 2017р. набрав чинності новий Закон про освіту. 

Переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь 

навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування 

та розвитку сучасної школи. І  головне – заклад продовжив роботу в системі 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Як директор протягом звітного періоду я 

керувався статутом закладу, діючим законодавством України, новим Законом 

«Про освіту», іншими нормативними документами, що регламентують роботу 

керівника. 

У 2020-2021 н.р. до керівного складу навчального закладу входили: 

Діхтенко Світлана Іванівна – директор;  

Колибаба Зоя Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Задорожня Євгенія Олександрівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи;  

Рябошапка Людмила Віталіївна – заступник директора з виховної роботи; 

Іващенко Тетяна Сергіївна – завгосп.  

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових 

обов’язків, затверджених директором, якими регулювалася їх безпосередня 

управлінська діяльність. Метою моєї діяльності є розвиток закладу, що 

орієнтований на модель випускника, характерними рисами якого є гармонійно 

розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний 

громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення; створення 

позитивного іміджу закладу у громаді. На посаді директора 17 років. Маю честь 

керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, 

досвідченими, сумлінними працівниками. Всі вони – різні за віком, досвідом, 

темпераментом, ставленням до закладу та дітей – потребують уваги, 

підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків. 
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Робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє 

колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. 

Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу 

колективу. 

Загальна інформація про заклад освіти 
 

Статус:  Андріївський заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Андріївської сільської ради Слов’янського району Донецької області 

Юридична адреса: 84192, провулок Гаражний,21,  село Андріївка, 

Слов’янський район, Донецька область 

azoh1980@ukr.net 

Місія:    якісна освіта на рівні державних стандартів; орієнтація освітнього 

процесу на  особистість  учня  

Основні завдання:    

✓ впровадження   Державного стандарту;  

✓ удосконалення умов  для  здобуття якісної освіти;  

✓ формування в учнів   життєвих  компетентностей, уміння створювати  

та реалізовувати власні    життєві   проекти;  

✓ розвиток здібностей учнів;   

✓ удосконалення   системи  управління  закладом.  

     

Цінності:    
➢  партнерство - співпраця з батьками, громадськими організаціями,  

спрямованими  на     розвиток  особистості  учня;     

➢  професіоналізм - високий рівень знань і досвіду, прагнення до 

вдосконалення;  

➢  толерантність - терпимість і пошана до   інтересів, поглядів інших 

людей;  

➢  доброзичливість, привітність, відвертість і довіра у відносинах.  

 

 

   Андріївський заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є 

комунальною  власністю  Андріївської сільської ради Слов’янського району  

Донецької області. Управління здійснюється  відділом освіти, культури, 

туризму, молоді та спорту Андріївської сільської ради Слов’янського району 

Донецької області, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи 

прийнята в експлуатацію 1980 року. 

У 2020-2021 навчальному році робота закладу була спрямована на 

виконання Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

mailto:azoh1980@ukr.net
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Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти 

України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», 

реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших 

чинних законодавчих та нормативних документів.  

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту.   

Освітній процес у 2020 - 2021 навчальному році у закладі   організований з метою 

забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і 

соціального розвитку особистості учнів, досягнення ними рівня навчальних 

досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх 

пізнавальних інтересів і нахилів.  

Річний план роботи закладу складався з урахуванням рішень і рекомендацій 

МОНУ та за результатом моніторингу роботи педколективу за попередні роки. 

У функціонуванні закладу першочерговими завданнями вбачалось створення 

всіх необхідних побутових умов для всебічного і творчого розвитку особистості: 

обладнано 11 кабінетів, комп’ютерний клас, спортивний зал, бібліотека, їдальня, 

комплекс шестирічок, спортивний майданчик.  

У закладі використовується 27 комп’ютерів, 11  з них встановлено в 

комп’ютерному класі та ще 12 використовується у освітньому процесі, 5 в 

управлінських процесах.  Весь  заклад  підключений до глобальної мережі Internet. 

Найважливішою складовою успіху з реалізації поставленої мети є 

професіоналізм педагогічного колективу, який у  минулому навчальному році був 

укомплектований  на 100%  дипломованими спеціалістами (дивись діаграми 

«Кадрове забезпечення») згідно потреб навчального закладу. 

 

1.1 Шкільна мережа : 

 

На початок року в закладі навчалось 84 учня, на кінець року 87, 

укомплектовано 11 класів. Протягом року прибуло 3 учнів.  

Набір дітей до 1 класу було  здійснено на підставі Правил прийому учнів у  

загальноосвітній навчальний заклад. Серед першокласників 90 % учнів є 

вихованцями дошкільного навчального закладу  «Сонечко». 

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав 

дитини, дотримання у закладі пріоритетних напрямків освітнього процесу: 

демократизації,  гуманізації і диференціації навчання й виховання неповнолітніх. 

 

2. Впровадження мовного законодавства 
В закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження 

мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  
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Відповідно до вимог статті 10 Конституції, статті 7 Закону України «Про 

освіту» у закладі систематично проводилася робота щодо забезпечення 

державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  

Освітній процес здійснювався державною мовою. Всі класи україномовні. 

 

3. Аналіз кадрів: 
В 2020-2021 навчальному році в закладі працювало 18 вчителів, з яких 3 

сумісники (Ковальова Є.С., Василенко В.М., Самойленко І.М.). В штаті закладу 

один педагог-організатор, один бібліотекар. У відпустці по догляду за дитино 

перебуває 2 педагоги.     

 

3.1. Рівень педмайстерності (%, з сумісниками ):     

 діаграма 1  

 

Педагогічні звання: 

Відмінник освіти – Діхтенко С.І., Столяр Т.В. 

«Вчитель – методист» - 3: Діхтенко С.І., Столяр Т.В., Шевченко О.М. 

«Старший вчитель» - 4: Колибаба З.І., Герасименко Т.В., Лісова Ю.В., Куцевол 

Л.І. 

3.2.Розподіл за віком ( осіб, без сумісників): 
    діаграма 2 

 
 

3.3.Кількісний склад працівників (осіб , з сумісниками): 
    діаграма 3 
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3.4. Освітній рівень (осіб, з сумісниками): 
    діаграма 4 

 
3.5.Стаж роботи (осіб, без сумісників): 

   діаграма 5 

 
 

 

 

4. Нагороди вчителів протягом 2020-2021 навчального 
року: 

  Почесна грамота Діхтенко С.І. «За активну громадську позицію, вагомий 

внесок у забезпечення розвитку і процвітання держави ,сумлінну працю ,високий 

професіоналізм, незламний патріотизм, любов до України та створення її 

позитивного іміджу, 

 Почесна грамота Діхтенко С.І. за участь в національному проєкті « 

Гордість нації» «За активну життєву позицію та сумлінну працю в ім’я 

розвитку української держави» 

 Подяка Діхтенко С.І. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

 Подяка Рябошапці Л.В. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

Подяка Колесникову С.О. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

Подяка Шевченку О.М. «За високий професіоналізм та підготовку 

переможців регіонального конкурсу МАН з науково-промислового профілю». 

Подяка Герасименко О.В. «За активну участь в організації та проведені 

Всеукраїнському проекті від вільного креативного простору «Майстерня казок 

Олександра Зімби». 

15 вища освіта

13

5 6

до 5 років

до 20 років

до 30 років

понад 30 

років
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Подяка Задорожній Є.О. «За активну участь у роботі проекту для вчителів 

«Всеосвіта»,  подяка «За підготовку учнів до І Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На Урок» з «Української мови та літератури». 

Подяка Колибабі З.І. «За плідну організаторську і творчу роботу, 

ініціативність та активність у проведенні Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта 

Осінь – 2020». 

Подяка Куцевол Л.І. «За підготовку учнів до І Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «На Урок» з «Географії». 

Сертифікат учасника Мироновій Н.І. «За участь у конкурсі для вчителів та 

учнів “Ukrainian New Year and Christmas Traditions” organized by National 

Geographic Learning and Linguist LLC, подяка Мироновій Н.І. «За підготовку 

учнів до І Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з «Англійської мови». 

Подяка Лісовій Ю.В. «За плідну організаторську і творчу роботу, 

ініціативність та активність у проведенні Всеукраїнської олімпіади «Всеосвіта 

Осінь – 2020». 

 

5. Аналіз успішності учнів 4 - 11. Кількість відмінників, 
% від кількості учнів 4 - 11 класів. 

На    високому    і    достатньому   рівні  навчається 27 учнів або 44%. 

Отримали: 

• свідоцтва про здобуття  базової середньої освіти звичайного зразка – 6 

учнів 

• свідоцтво з відзнакою – немає 

• свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного 

зразка – 5 учнів 

Всі учні 1- 8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.  

Таблиця навчальних досягнень учнів 

Рік 
Всього учнів 4-

11кл. 

Початковий 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

2020-2021 60 3 (5 %)  32 (54%) 23 (39%) 1 (2%) 

 

Школа І ступеня — 4 класи, 37 учнів, з них закінчили навчальний рік – 37: 

Клас – 4 , вчитель Антонюк О.О.  

Кількість учнів – 10 

Рівень досягнень: 

Високий –0; Достатній – 4 (40%); Середній – 6 (60%), початковий – 0 . 

Якість знань – 40%. 
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Школа II ступеня — 5 класів, 41 учень, з них закінчили навчальний рік: 41 

Клас 

 

Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість 

знань Високий Достатній Середній Початков

ий 

5 7 1(14%) 1 (14%) 5 (72%) - 28% 

6 5 - 1 (20%) 4 (80%) - 20% 

7 12 - 4 (33%) 7 (58%) 1 (9%) 33% 

8 10 - 4 (40%) 4 (40%) 2 (20 %) 40% 

9 5 - 3 ( 50%) 3 (50%) - 50% 

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та 

достатньому рівні, складає 35%. 

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з 

предметів, становить 57,5%, в порівнянні з минулим роком він збільшився на 11 

%, початковий рівень навчальних досягнень становить 7,5%,  відповідно він 

зменшився на 9,5 %. 

 

Школа IIІ  ступеня — 2 класи, 9 учнів, з них закінчили навчальний рік: 9 

Клас 

 

Кількість 

учнів 

Рівень досягнень Якість 

знань Високий Достатній Середній Початков

ий 

10 4 - 2 (50%) 2 (50%) - 50% 

11 5 - 4 (80%) 1 (20%) - 80% 

Показники навчальних досягнень  за рік  учнів 10 класу знизились на 10%,  а 

учнів 11 класу підвищилися на 20%, в порівнянні з минулим роком. 

У наступному році необхідно попрацювати з тими учнями, які мають 

початковий рівень.   

Якість знань за результатами ДПА у формі ЗНО наступна:  

- українська мова  - достатній рівень-75%;середній рівень-25% 

- історія України–високий рівень-25%;достатній рівень- 50%;середній 

рівень-25% 

- математика – 75%; 

Рівень нагородження похвальними грамотами та листами є таким: 

Рік Похвальних листів Почесних грамот 

2020 2 ------ 

2021 1 ------ 

Всі випускники 9-х та 11-х класів продовжують навчання або 

працевлаштовані. 

Кількість випускників 11-х класів, які вступають до ВНЗ 

Рік Кількість випускників %, які вступили до ВНЗ 

2020 5 80% 

2021 5  

Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи: 
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1. Недостатній рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом 

навчального року. 

2. Недостатня робота вчителів з обдарованими учнями.  

3. Невідповідність рівня педагогічної кваліфікації окремих вчителів якості 

навчальних досягнень учнів. 

4. Покращити роботу класних керівників та вчителів з класними 

колективами. 

6. Впровадження профільного та допрофільного навчання   

Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні 

стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В закладі у 

2020 - 2021 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження 

допрофільного та профільного навчання. У закладі проведено ряд організаційно-

методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої 

школи, а саме: 

 діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування 

учнів; 

 оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного 

спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку; 

  проаналізовано кадровий склад закладу освіти. 

7. Педагогічний патронаж (індивідуальне навчання). 

Соціальний захист. 

Виконуючи Закон України «Про освіту» та керуючись Положенням «Про 

індивідуальне навчання» з метою надання освіти дітям з особливими освітніми 

потребами у закладі  існує індивідуальна форма навчання для   учнів  7; 9 класів.  

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за станом індивідуального 

навчання. З боку батьків  протягом року не було зауважень щодо організації  та  

якості навчання. 

7.1 Соціальний захист неповнолітніх. 

Дітей з малозабезпечених сімей- 4, з  багатодітних сімей  - 31, під опікою – 2, 

інвалідів – 3, тимчасово переміщених – 2, учасників АТО – 1.Всі діти пільгових 

категорій забезпечені безкоштовним харчуванням, згідно з медичними 

довідками – індивідуальним навчанням.  

  

8. Аналіз участі учнів закладу в онлайн - олімпіадах  

Робота з обдарованими та здібними учнями є одним з пріоритетних 

напрямків роботи закладу. 

Учні взяли участь у Міжнародному мовному конкурсі імені Петра Яцика 

(Мосіна Тетяна, 5 клас – учасник, Мирошниченко Ганна , 7 клас – учасник). 
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В поточному році 124  учня 1-11 класів взяли участь у Всеукраїнській 

інтернет олімпіаді  «На урок» та «Всеосвіта – Осінь 2020», в різноманітних 

інтелектуальних конкурсах «Колосок», «Геліантус», «Гринвіч», «Кенгуру», 

«Соняшник» та інші. Всі учні нагородженні дипломами. 

 

9. Аналіз участі учнів школи в конкурсах учнівської 

творчості, результативність: 

 Учні нашого закладу в поточному році брали участь у різноманітних 

інтелектуальних, творчих  конкурсах, проектах . 

Фоторепортажі, інформація про участь у всіх заходах, що проводились у 

закладі можна знайти на сайті школи.( дивись таблицю 5)    

таблиця 5 

  

№ Назва конкурсу Результативність 

1 Фотоконкурс до Дня 

Соборності України «Україна – 

це ми!» 

Участь в обласному етапі. 9 учасників 

2  Віртуальна виставка творчих 

робіт учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!», 

присвячений Шевченківським 

дням.  

Євстигнеєв Д.- грамота, 

Сьоміна С. – грамота. 

3 Відкритий фестиваль-конкурс 

читців, поетів, художників та 

фотохудожників пам’яті 

Володимира Сосюри “Любіть 

Україну!”  

Марченко А. - грамота 

4 Всеукраїнська дитячо-юнацька 

військово-патріотична гра 

«Сокіл» (“Джура”) . Онлайн-

конкурси  "Рятівник», «Впоряд» 

Участь 

5 Всеукраїнський онлайн-конкурс 

ватр «Слава Героям» роїв 

Всеукраїнської  дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри  «Сокіл» 

(“Джура”) 

Участь 

6 Обласний національно-

патріотичний  квест "Знай і 

люби свій край" 

Участь 
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7 Всеукраїнська мережева 

бібліотечна акція з нагоди 

відзначення 150-річчя з дня 

народження видатної 

української письменниці «Вірші 

Лесі Українки – джерело 

невичерпної мудрості та 

незламної сили духу». 

5 учасників 

8 Міжнародний природничий 

конкурс «Колосок» 

8 золотих сертифікатів, 3- срібних 

9 Міжнародний конкурс 

«Геліантус» 

4 грамоти, 1 диплом ІІ ступеня 

10 Міжнародний конкурс 

«Кенгуру» 

6  сертифікатів 

11 Конкурс для вчителів та учнів 

“Ukrainian 

New Year and Christmas 

Traditions” organized by National 

Geographic Learning 

and Linguist LLC. 

Сертифікат учасника 

12 Всеукраїнській конкурс  

«Гринвіч» 

І місце 2 учня, ІІ місце – 2 учня. 

13 Міжнародний конкурс ім. 

П.Яцика 

2 етап -3 учасника 

14 Всеукраїнський конкурс 

відгуків на українські книжки 

Участь 

15 Всеукраїнський проект  

«Долаймо короновірус разом» 

3 сертифіката учасника 

16 Всеукраїнський проект  «Зуби 

треба доглядати» 

10 сертифікатів учасника 

17 Всеукраїнський проект  «Ми 

друкуємо книжки» 

8 сертифікатів учасника 

 Всеукраїнський проект  

«Чемпіонські перегони» 

2 сертифіката учасника 

18 Всеукраїнській конкурс 

дитячих малюнків та робіт 

декоративно-прикладної 

творчості на протипожежну та 

техногенну тематику «Пожежі 

краще запобігти!» 

4 учасника 

19 Літературний флешмоб 

«Шевченко в моєму серденьку» 

12 сертифікатів за участь 

20 Флешмоб «#LesyaUkrainka 150» Сертифікат учасника 

21 Конкурс малюнків «Мої права» Участь 
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22 Всеукраїнській інтернет-

конкурс «День без мобільного 

телефону» 

 5 дипломів ІІ ступеня 

23 Всеукраїнській конкурс 

«Безпечний Інтернет 2.0» 

Дипломи І ступеня – 6, ІІ ступеня 4, ІІІ 

ступеня – 4. 

24 Регіональний конкурс – захист 

МАН з науково-промислового 

промислу 

Секція математика: 1 м- 1 учень; 3 м – 

2 учня,  

Секція фізика:  1 м – 1 учень, 2 місце – 

1 учень, 

Секція історія – сертифікат учасника 

25 Міжнародний конкурс 

«Колосок» 

Золотий сертифікат – 14, срібний 

сертифікат – 3. 

26 Освітній проект «На урок». 

Олімпіади. 

Диплом І ст.-11, ІІ ст. – 15, ІІІ ст.-11 

27 Освітній проект «Всеосвіта». 

Олімпіади. 

І місце – 1, ІІ місце – 2. 

28 Всеукраїнський конкурс 

плакатів «Я – Україна» 

Диплом лауреата 

 

9.1 Аналіз участі учнів школи в МАН, результативність:  

Протягом 2020-2021 року учні  закладу    брали  участь у   роботі  МАН 

У міському конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-промислового 

профілю секція фізика Діхтенко І., учениця 11 класу посіла ІІ місце (керівник 

Колесников С.О.). 

У регіональному конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-

промислового профілю секція фізика Діхтенко І., учениця 11 класу посіла І місце. 

Наукова робота була опублікована у збірнику наукових праць «Молода наука – 

роботизація і нано-технології сучасного машинобудування» (керівник 

Колесников С.О.). 

  У регіональному конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-

промислового профілю секція математика Номер Л., учениця 11 класу посіла І 

місце. Наукова робота була опублікована у збірнику наукових праць «Молода 

наука – роботизація і нано-технології сучасного машинобудування» (керівник 

Діхтенко С.І. ).  

У міському та регіональному конкурсі – захисті Малої академії наук з 

науково-промислового профілю секція математика Марченко А., учениця 11 

класу отримала диплом учасника  (керівник Колесников С.О.). 

У міському конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-промислового 

профілю секція математика Ковівчак О., учениця 9 класу отримала диплом 

учасника (керівник Колесников С.О.) .  
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У регіональному конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-

промислового профілю секція фізика Ковівчак О., учениця 9 класу посіла ІІ місце. 

Наукова робота була опублікована у збірнику наукових праць «Молода наука – 

роботизація і нано-технології сучасного машинобудування» (керівник 

Колесников С.О.).     

        У регіональному конкурсі – захисті Малої академії наук з науково-

промислового профілю секція математика Шульга Ю., учениця 10 класу посіла 

3 місце. Наукова робота була опублікована у збірнику наукових праць «Молода 

наука – роботизація і нано-технології сучасного машинобудування» (керівник 

Рябошапка Л.В.). 

Підготовлено доклад на МАН за темою: «Історія формування 

національної інноваційної системи (НІС) в умовах незалежної України (1991 – 

1914 рр.)». Марченко Настя 11 кл. (2-ге місто в регіональному конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт старшокласників з НАУКОВО-ПРОМИСЛОВОГО 

ПРОФІЛЮ 19 жовтня 2020) – (керівник Шевченко О.М.). 

 

10. Аналіз участі педагогів закладу у професійних 

конкурсах, майстер класах, творчих групах та 

результативність: 

У поточному році вчителі закладу брали участь в різноманітних конкурсах, 

майстер класах, конференціях. 

Колесников С.О. брав участь в роботі навчально–методичного семінару 

практикуму для вчителів фізики м. Краматорська. 

Герасименко О.В. протягом  року систематично відвідувала онлайн  

майстер–класи, круглі столи  для учителів 3 класів. 

Задорожня Є.О. взяла участь в конференціях «Українська мова та 

література: ідеї та досвід викладання», «Мислення логічне, креативне, 

критичне», «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» 

(сертифікати). 

Шевченко О.М. взяв участь в роботі ХІІІ Всеукраїнської історико-

краєзнавчої конференції учнівської та студентської молоді: «Південно-східна 

Україна; зі стародавності у ХХІ століття» Марченко Настя 11 кл. 

(сертифікат) та в роботі Міжнародної молодіжної науково-технічної 

конференції «МОЛОДА НАУКА - РОБОТИЗАЦІЯ І НАНО-ТЕХНОЛОГІЇ 

СУЧАСНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» 14 і 15 квітня 2021 року. Підготовлено 

доклад за темою: Особливості розвитку національної інноваційної системи 

України в 20-ті рр. ХХІ ст. в контексті історії її формування.  

Куцевол Л.І. взяла участь в онлайн – конференції «Результативна початкова 

освіта». 
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Миронова Н.І. взяла участь у конкурсі для вчителів та учнів “Ukrainian New 

Year and Christmas Traditions” organized by National Geographic Learning and 

Linguist LLC( сертифікати), методичному семінарі “Cambridge Day” та 

онлайн-воркшопі “5 creative ideas for motivating children“ програма підвищення 

кваліфікації вчителів англійської мови 5-9 класів на платформі Британської 

Ради Online Teacher Community. 

Лісова Ю.В. взяла участь у засіданнях методичного об’єднання вчителів 

Краматорська. Була членом обласного журі Міжнародного конкурсу імені 

Петра Яцика. 

Брала участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції «Формування 

компетентностей педагога та технологій навчання». Тренінг за темою: 

«Розвиток уяви під час освітнього процесу. Практика». (Atoms hub) та  у І 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції за напрямком 

«Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта». (Atoms hub).     

 

11.   Аналіз охоплення харчуванням учнів   

На підставі рішення сесії Андріївської сільської ради Слов’янського району 

Донецької області від 20.12.2019 року №VII/30-843 “Про Програму шкільного 

харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах Андріївської сільської 

ради в 2020 році”, всі учні закладу з 1 класу по 11 клас харчуються безкоштовно. 

Встановлена вартість порції за один день становить 23,00 грн. постанови 

Кабінету Міністрів України “Про  затвердження Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість” від 02.02.2011 р. №116 (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку” від 24.03.2021 № 305,  постанови Кабінету Міністрів України “Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 

05.04.1994 № 226 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України “Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах” від 19.06.2002 № 856 (зі змінами), керуючись частиною 3 статті 56 

Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-V111 частини 3 статті 21 

Закону України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 № 651-Х1V (зі 

змінами). В закладі було організоване гаряче харчування учнів. ( наказ № 162 від 

02.09.19р., № 257 від 27.12.19).МОЗ “Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти ”, від 25.09.2020 року 

№2205.МОЗ та МОН Про затвердження порядку організацій харчування дітей 



14 
 

у навчальних та оздоровчих закладах(про оплату)№242/329.МОН та МОЗ “Про 

затвердження Інструкції організації харчування дітей у дошкільно навчальних 

закладах” від17.04.2006 року №298/227 КМУ “Про затвердження Норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку ” від 24.03.2021року №305. Продукти  харчування  

та продовольчої сировини протягом 2020-2021 н.р. постачались від ФОП Сугак 

Ю.І., Сугак Г.К., Сугак О.Ю.,  Рижков Є.В., Шестопалова Н.Ю., Родіна Н.Л., 

Маслакова О.А., Родіна О.П., Бондарцова Г.П., та  ТОВ “Урожай 

Дистрибьюшн”,  яке було визначено рішенням тендерного комітету. 

Комірник,  Ковівчак Наталія Володимирівна,  своєчасно подавала 

щотижневі замовлення продуктів. Аналіз виконання заявок  показав, що  всі 

продукти завозились у повному обсязі. Асортимент продуктів  відповідав 

розподілу продуктового набору.  Комісією з бракеражу продуктів харчування 

приймалися якісні продукти, які надходили в школу. Випадків завозу продуктів 

без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і 

якість не зафіксовано. 

Проби готових страв знімались  сестрою медичною  Онищенко В.М. 

Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до «Журналу 

бракеражу готової продукції». Випадків недотримання кухарем технології 

приготування страв протягом року не зафіксовано. 

Кухарем  своєчасно відбирались добові проби у присутності сестри 

медичної  обсязі порцій для учнів та зберігались на харчоблоці протягом доби. 

Протягом року режим харчування учнів,  не порушувався. Гарячим 

харчуванням  було охоплено всіх учнів закладу.  

Протягом 2020-2021  н.р. два рази призупинявся освітній процес в закладі в 

зв’язку з епідемічним станом в селі та країні, тому харчування учнів закладу було 

припинено з 13.10.2020 р. по 30.10.2020 р. та з 08.01.2021 р. по 24.01.2021 р. та 

третій раз було припинено харчування у зв’язку з хворобою кухаря з 02.03.2021 

р. по 10.03.2021 р.  

Відповідно до розпорядку обов’язків та вимог документацію з організації 

харчування, ведуть кухар, сестра медична, комірник, заступник директора з 

виховної роботи Рябошапка Л.В., класні керівники 1-11 класів. Порушень ведення 

документації не встановлено.  

Протягом року адміністрація закладу здійснює контроль за харчуванням 

учнів, результати перевірок розглядались на нарадах при директорі, 

систематично проводились співбесіди з кухарем, комірником, медичною 

сестрою, класними керівниками, учнями, батьками з питань харчування учнів. 
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Протягом року спеціалістами – Держпродспоживслужби перевірялась 

робота їдальні. Порушень у дотриманні санітарно-гігієнічних вимог під час 

організації харчування дітей  не зафіксовано. 

 

          12. Аналіз методичної роботи: 

 Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення 

оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, 

передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла 

підвищенню рівня науково-методичної і фахової компетентності педагогічних 

працівників закладу, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, 

інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме: 

 створення умов для розвитку інноваційної діяльності, експериментальної 

роботи, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу 

кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої 

освіти на рівні Державних стандартів; 

 оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження 

інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи; 

 підвищення професійної компетентності вчителів; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, 

психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання 

необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання 

інформаційних ресурсів; 

 сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної 

роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення 

педагогічної майстерності. 

Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень 

теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості 

практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми 

методичної роботи. 

 Згідно з річним планом роботи закладу, наказом   № 50 від 01.09.2020р.   «Про 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у закладі в 2020-

2021н.р.» основною метою науково-методичної роботи є забезпечення умов 

систематичної колективної й індивідуальної діяльності педагогічних 

працівників, спрямованої на підвищення рівня їхньої науково-теоретичної, 

психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності, доведення 

фахової та методичної компетентності до рівня сучасних вимог розвитку 

освіти й суспільства.  

Науково-методична робота у закладі – це складова освітнього процесу, засіб 

управління, спрямований на вдосконалення професійно-педагогічної культури 



16 
 

педагогів, розробку та впровадження нових технологій навчання й виховання, 

створення та поширення педагогічного досвіду 

У поточному навчальному році педагогічний колектив   продовжив  роботу 

над науково-методичною проблемою: «Удосконалення й ефективне 

використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку 

і творчої самореалізації особистості школяра». 

 Зміст методичної роботи завжди тісно пов'язаний  з методичною 

проблемою, яку обрав колектив для науково-практичної розробки. 

Планування роботи здійснювалось із урахуванням особистісних потреб 

педагогічних працівників, які вивчались шляхом діагностування, співбесід, 

анкетування, узагальнених результатів внутрішньошкільного контролю та 

передбачало заходи для реалізації обраної науково-методичної проблеми. Уся 

робота спланована за  трьома категоріями: учнями, педагогічними кадрами, 

батьками, тобто охоплені всі учасники освітнього процесу. Форми роботи 

також різноманітні: колективні (педради, семінари, ділові ігри, тренінги), 

групові ( засідання МК, творчі групи), індивідуальні (методичні консультації, 

співбесіди, аналіз уроків, самоосвітня діяльність, курсова підготовка). 

Система підвищення професіоналізму педкадрів – це цілісний комплекс 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених  організаційно змістовних компонентів. 

Вона передбачає безперервну післядипломну освіту, а саме: курсову підготовку, 

атестацію, самоосвітню діяльність. 

В цьому навчальному році курсову перепідготовку пройшли Миронова Н.І., 

Задорожня Є.О., Яковенко С.А. при ДоноблІППО, Діхтенко С.І., Колесников 

С.О., Рябошапка Л.В. при Донбаському державному педагогічному 

університеті. 

 Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800, впродовж 5 років вчитель має пройти не 

менше 150 годин підвищення кваліфікації. Це є обов`язковою умовою атестації. 

Підвищувати кваліфікацію необхідно щороку. Знайти можливості для 

самоосвіти та підвищення кваліфікації. Тобто педагогічний працівник сам 

обирає тренінги, курси, семінари з тих дисциплін, які вважає важливими для 

свого підвищення кваліфікації. Головне, щоб було не менше 30 годин на рік  і було 

узгоджено на педагогічній раді. Адже зараз перед педагогами відкрито безліч 

варіантів онлайн-навчання. Дистанційне навчання відкриває нові можливості 

перед педагогами закладу. Протягом січня- травня 2020 року вчителі закладу 

підвищували кваліфікацію онлайн на освітніх порталах, проектах, студіях, 

сервісах: «На урок», «Всеосвіта», «EdEra», «Prometheus» «Аtomshub» та інші. 
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Колесников С.О. на освітньому проекті «PROMETHEUS»:  пройшов онлайн-

курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» тривалістю 90 год (сертифікат) 

та «Освітні інструменти критичного мислення» тривалістю 60 год   

(сертифікат). 

В поточному навчальному році Задорожня Є.О. пройшла онлайн-курс для 

вчителів української літератури на платформах Ed-Era «Лайфаки з української 

літератури», Prometheus «Впровадження інновацій у закладах», «Наука про 

навчання: Що має знати кожен вчитель?», «Дизайн-мислення в школі», 

«Українська за 27 уроків». 

Прослухала вебінари «Як педагогічні працівники можуть створити 

безпечний онлайн-простір для учнів», «Використання онлайн-тестів під час 

дистанційного навчання», «Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google, 

Skype, Zoom», «Як розвивати емоційний інтелект учнів на уроках літератури». 

Колибаба З.І. підвищувала свій професійний рівень шляхом участі  у 

вебінарах, пройшла онлайн-курси на платформі Ed Era,  Prometheus та «Дія» 

Міністерства цифрової трансформації України. 

Куцевол Л.І. прослухала вебінар «Працюємо за будь – яких умов: як вчителю 

створити власний навчальний посібник». 

Пройшла навчання на курсі  «Ігрові уроки контролю та узагальнення знань  

(на прикладі уроків географії)». 

Закінчила курси: «Наука про навчання: що має знати кожен вчитель», 

«Впровадження інновацій в школах», «Дизайн – мислення в школі». 

В поточному навчальному році Миронова Н.І. пройшла: онлайн-курс для 

вчителів англійської мови “Teaching for Success. Teaching English in Basic 

Schools”, онлайн-курс «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель?». 

Столяр Т.В. закінчила курси: «Наука про навчання: що має знати кожен 

вчитель», «Впровадження інновацій в школах», «Дизайн – мислення в школі». 

Лісова Ю.В. пройшла 4 дистанційні курси: «Ефективні рішення  Google для 

оптимізації освітнього процесу онлайн» ( Дія. Цифрова освіта. Академія 

цифрового розвитку; «Дизайн-мислення в школі» (Prometheus); «Впровадження 

інновацій в школах» (Prometheus); «Наука про навчання: що має знати кожен 

вчитель» (Prometheus). 

На платформі «Академія цифрового розвитку» Рябошапка Л.В. пройшла 

курси «Ефективні рішення Google for education для хмарної взаємодії» в обсязі 

15  годин. 

Герасименко О.В, пройшла онлайн-курс VERIFIED з медіаграматності 

обсягом 9 годин. Отримала сертифікат про успішне завершення курсу 

“ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ GOOGLE FOR EDUCATION ДЛЯ ХМАРНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ” від ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ” в обсязі 15 
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годин.  Також отримала чотири  сертифікати  надані викладачами курсу через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на теми: «Нова 

фізична культура» (30год), «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» (80год), «Наука про навчання : Що має знати кожен 

вчитель?»(20 год) та «Дизайн- мислення в школі»( 30год).   

Заєць А.В. отримала чотири  сертифікати  надані викладачами курсу через 

платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на теми: «Нова 

фізична культура» (30год), «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» (80год), «Наука про навчання : Що має знати кожен 

вчитель?»(20 год) та «Дизайн- мислення в школі»( 30год). 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, наданих клопотань, педагогічна рада визнала та 

затвердила результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу. 

Підвищення фахового рівня вчителя з усіх дисциплін, які він викладає, диктує 

нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене  

зі змінами 20.12.2011 році.   

У поточному навчальному році атестації підлягав один педагогічний 

працівник, який за результатами атестаційної комісії ІІ рівня отримав 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»..   

Атестація в 2020 - 2021 н.р. пройшла згідно плану роботи. 

  

13. Аналіз виховної роботи 

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо 

переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і 

соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до 

природи, суспільства, своєї країни тощо. 

Виховна робота в закладі - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності 

виховання.  

Сьогодні наші діти навчаються, а завтра вони стануть дорослими і 

«вийдуть у життя». Щоб досягти життєвого успіху, людині потрібні не лише 

знання з підручників, вона повинна навчатися бути самостійною, відповідати за 

свої вчинки та рішення, уміти захищати свої права. 

Тому виховна робота  спрямована на формування самостійності учнів, 

розвиток творчих здібностей, розкриття талантів, підготовки їх до життя і 

праці, прищеплення учням високої правової культури, поваги до законів держави, 

забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення 

їхнього здоров’я, мотивація ведення здорового способу життя, виховання 
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бережливого ставлення до природи а також попередження правопорушень і 

злочинності, збереження здоров’я учнів. 

На сьогоднішній день в закладі склалася система виховної роботи, яка на 

принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності 

поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до 

утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок 

самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, 

творчі задатки, самовизначитись та  самореалізуватись. 

Метою виховної роботи закладу: « Виховання всебічно розвиненої 

особистості школяра на основі принципів народності, духовності, гуманізму як 

найвищих загальнолюдських цінностей, формування в молодої людини поглядів 

на здоровий спосіб життя; створення умов для самореалізації творчого та 

професійного визначення кожної дитини». 

План виховної роботи закладу був спрямований на реалізацію основних 

завдань і пріоритетних напрямків з урахуванням народного календаря, традицій 

закладу та загальнодержавних свят. Всі заходи були проведені в зазначені 

терміни й на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні. 

Робота реалізовувалась через класні години спілкування, позаурочні 

виховні заходи при активній та творчій діяльності педагога – організатора, 

класних керівників, вчителів – предметників, керівників гуртків, адміністрації 

школи, батьківської громадськості. 

У закладі розроблений план виховної роботи, який охоплює всі напрямки 

виховання: національно-патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, 

трудове, фізичне, екологічне, превентивне, здорового способу життя та ін. 

Формами організації виховної діяльності в закладі є: традиційні українські 

свята, уроки мужності, тематичні виставки, вахти пам’яті, бібліотечні дні, 

літературні конференції, інтелектуальні конкурси, учнівське самоврядування, 

бесіди, лекції, правові лекторії і вікторини, виставки робіт учнів, художні 

конкурси, шкільні традиційні свята, спортивні змагання, дні здоров’я, 

олімпійські тижні, робота психолога з учнями та батьками. 

 

13.1. Національно – патріотичне виховання 

Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного 

виховання, педагогічний  колектив  свою виховну роботу спрямовував на 

виховання свідомого громадянина, патріота України. 

 Виховуючи повагу до історичного минулого нашого народу, учні беруть 

участь у роботі гурка «Джура». Рій «Покоління» взяв участь в онлайн-конкурсі 

«Впоряд», у практичному турі конкурсу «Рятівник» в рамках Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» для середньої групи, а 
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також  у Всеукраїнському онлайн-конкурсі ватр «Слава Героям!», приуроченого 

до Дня Героїв-щорічного свята в Україні, встановленого на честь українських 

вояків-борців за волю України. 

 З метою виховання поваги учнів до традицій українського народу було 

проведено такі заходи: 

- година пам’яті «Уклін земний за  подвиг вам» (вересень), 

- хвилина пам’яті «Будемо пам’ятати»(жовтень), 

- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2020, 

- фотовиставка до Дня Соборності України «Україна – це ми!», 

- години пам’яті «Афганістан: крізь біль і сум», 

- виставка дитячих малюнків «Мій біль-Афганістан», 

- конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвячений 

Шевченківським дням,  

 - вшанування пам’яті жертв Голодомору. Перегляд відеороликів 

«Збережи  пам’ять! Збережи правду!»,  «Що таке Голодомор?», 

короткометражного фільму «Я про них пам’ятатиму», «Червоне намисто». 

 До Дня Гідності та Свободи у закладі була проведена виставка публікацій 

у шкільній бібліотеці «21 листопада – День Гідності і Свободи в Україні», 

переглянуто відеозапис Уроку демократії до Дня Гідності та Свободи, 

проведено акцію «Запалимо свічки за єдину Україну» з метою 

вшанування пам’яті загиблих за гідність та свободу в Україні. 

До Міжнародного  Дня пам’яті жертв Голокосту  в закладі були 

проведені заходи: 

- інформаційна хвилинка «Голокост: забуттю не підлягає»; 

- перегляд документального фільму «Іспит на людяність»; 

- тематична виставка літератури «Голокост: пам’ять та 

попередження»; 

- виставка малюнків: «Запали свічку пам’яті». 

 До Дня пам’яті Героїв Крут проведено виховні години: «Крути: історія 

української нескореності», «Від героїв Крут до героїв сьогодення – «Кіборгів»; 

лінійка: «Герої Крут – для нащадків взірець»; організовано перегляд фільму 

«Невідома Україна. Лист без конверта». 

З метою національно-патріотичного виховання  учнівської молоді, 

утвердження демократичних цінностей, вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні у закладі 

проведено заходи: тематична книжкова виставка, виховні години, Урок 

звитяги, віртуальна екскурсія до галереї «Майдан. Герої Небесної Сотні», 

година пам’яті Героїв Небесної сотні перегляд фільму з обговоренням «Зима, що 

нас змінила», виставка малюнків. 
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З метою вшанування мужності та героїзму захисників, незалежності, 

суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому 

зміцненню патріотичних почуттів, підвищення суспільної уваги і турботи про 

учасників добровольчих формувань до Дня українського добровольця в 

Андріївському закладі були проведені виховні години за темами: «Герої 

нескореної Батьківщини», «День українського добровольця»,  виховні години у 

формі «Уроку звитяги». 

З нагоди Дня народження Великого Кобзаря   учні Андріївського закладу 

взяли участь у  відзначенні Шевченківських днів. Протягом тижня учні брали 

участь у  літературному читанні  «Шевченко в моєму серці». 

Для учнів 7 класу була проведена літературно-музична композиція на тему 

«Тарас Григорович Шевченко – український поет, якого знає весь світ». 

Проведені інтерактивні вправи, щодо життєвого та творчого шляху 

видатного українського поета. Організована виставка малюнків «Шевченківські 

твори сяють, мов ясні зорі». Оформлена книжкова виставка літератури «Хто 

Шевченка прочитав, той багатшим серцем став». 

Марченко Анастасія, учениця 11 класу, нагороджена грамотою за участь 

у Відкритому фестивалі-конкурсі читців, поетів, художників та 

фотохудожників пам’яті Володимира Сосюри “Любіть Україну!” (номінація 

“Читці”).   

21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Традиційно саме 

в цей час в закладі проводиться Тиждень української мови. Тиждень розпочався 

з флешмобу «Любімо рідну мову!», в якому взяли участь вчителі закладу. Був 

оформлений інформаційний куточок до тематичного тижня, в бібліотеці 

закладу оформлена книжкова виставка «Вітрила Лесиної долі».   

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки учні 6-8 класів взяли участь 

у конкурсі читців поезії «Співачка досвітніх вогнів». У закладі була організована 

виставка учнівських малюнків, на яких зображено героїв творів Лесі Українки. 

 

 13.2. Правовиховна і профілактична робота  

  Педагогічний колектив закладу протягом навчального року продовжив 

цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності організації 

профілактичної роботи, попередження правопорушень, запобігання 

злочинності серед неповнолітніх, спонукання учнів до активної протидії булінгу, 

проявам аморальності, правопорушенням, виховання правової культури. 

  Реалізація виховної роботи з попередження  правопорушень серед учнів 

здійснюється відповідно чинного законодавства України, обласних нормативних 

актів і документів, річного плану виховної роботи закладу. 
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   Постійно протягом навчального року проводилась робота на 

попередження застосування підлітками наркотичних і алкогольних речовин, 

тютюнових виробів, формування стійких переконань необхідності і потреби в 

обов’язковому дотриманні Законів України, здоровому способі життя як основи 

успішного майбутнього.  Проводилась індивідуальна профілактична робота з 

батьками. 

Питання про попередження правопорушень серед учнівської молоді 

розглядались на педрадах, на нарадах при директорові, на засіданнях Ради 

профілактики, батьківських класних зборах. 

    В рамках Всеукраїнського тижня права проведено Єдиний 

Всеукраїнський урок на тему «Права людини», конкурс малюнків «Права 

дитини», виховна година в 1-11 класах «Рівні права – рівні можливості», 

організовано круглий стіл з питань забезпечення прав і свобод людини в Україні. 

  В рамках Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і 

сексуального насильства та Всеукраїнської акції  «16 днів проти 

насильства»  проведені заходи: серія навчальних відеоуроків для дітей 

«Батьківство в епоху цифрових технологій», а саме «Захист дітей онлайн», 

«Сексуальний шантаж», «Секстинг». Перегляд відеоролику «Розкажи 

дорослому, якому довіряєш», «Дітям про насильство».  Проведено акцію «Світ 

без насильства», тренінг з учнями початкових класів «Тобі допоможуть», 

флешмоб «Передай стрічку допомоги», виставка малюнків до Всесвітнього Дня 

боротьби зі  

СНІДом. 

В закладі протягом року проводились заходи по попередженню проявів 

булінгу. Здобувачі освіти ознайомилися з порадами Юнісеф щодо протидії 

проявів булінгу в закладі. Проведено засідання методичного об’єднання класних 

керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі», круглий стіл для 

педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу». Розроблено  

пам’ятки «Маркери булінгу» і складено поради «Як допомогти дітям упоратися 

з булінгом». 

   Проводились профорієнтаційні зустрічі учнів 9-11 класів з 

представниками ВУЗів та технікумів  з метою майбутнього 

працевлаштування.  

13 квітня відбулась зустріч з Донецьким юридичним інститутом. 

Представники відділу профорієнтації ознайомили учнів з правилами прийому до 

Донецького юридичного інституту МВС України в 2021 році, з методичними 

рекомендаціями з організації та проведення оцінки рівня фізичної 

підготовленості у закладах вищої освіти. 
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13.3. Превентивне виховання 

Робота у системі превентивного виховання у закладі здійснюється з 

початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт, 

проведено анкетування учнів щодо їх схильності до шкідливих звичок; 

психологом вивчаються емоційні стани першокласників під час уроків, 

міжособистісні відносини у класних колективах. Упродовж навчального року 

щомісяця в усіх класах проводиться цикл бесід з правового виховання та «Я 

обираю здоровий спосіб життя»; проведено Тиждень посиленої профілактики 

правопорушень (листопад), Тиждень правової культури (грудень). 

Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, у закладі діє 

система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед учнів, 

створена рада профілактики правопорушень. Робота з превентивного 

виховання ведеться індивідуальна, групова і масова. Це і зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, і вивчення законодавства України. У планах виховної 

роботи класних керівників сплановані бесіди з правового виховання, бесіди з 

профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками 

дітей, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів. Класні 

керівники щоденно ведуть облік відвідування учнями уроків, виясняють причину 

неявки.  

   З метою дотримання правил безпечної поведінки  дітьми на вулиці, в 

освітньому закладі, вдома, під час канікул класні керівники провели низку 

виховних бесід з питань безпеки життєдіяльності. 

Згідно плану роботи закладу. проведено заходи щодо забезпечення 

протипожежної безпеки. Проведено тематичні бесіди з учнями щодо 

обережного поводження з вогнем та дотриманням вимог пожежної безпеки в 

побуті, учбових закладах, в лісах, на луках та біля жнивних масивів. Практично 

відпрацьовано з працівниками та учнями закладу дії згідно з планом евакуації 

людей на випадок виникнення пожежі. Очищено територію від залишків сухої 

рослинності. 

З 8 по12 лютого у закладі проходив Тиждень безпечного Інтернету. 

В рамках тижня проводились виховні години за темами: «Безпечний 

Інтернет», «Подорож Інтернетом» з елементами тренінгу, «Нікнейм» в 

інтернет- спілкуванні. Безпечний Інтернет для дітей», «Кібербулінг». Бесіда 

психолога з учнями «Мережа чи пастка». Всеукраїнський урок «Онлайн-синергія 

для найкращого Інтернету» для учнів 9, 10, 11 класів. Всеукраїнський конкурс 

«День без мобільного телефона» для учнів 5-9 класів. Створення 

відеоролику  «Безпечний Інтернет». Тренінгові заняття. 

Для учнів 1,2 класів проводились уроки, спрямовані на захист дітей у 

цифровому середовищі. 
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 13.4. Екологічне виховання 

 Екологічний напрямок складає основу випереджаючої освіти. Вчителі 

розуміють важливість і необхідність екологічного виховання, тому в 

позакласній роботі намагаються формувати бережливе ставлення учнів до 

природного середовища.  

У вересні в закладі пройшов тиждень Сталої енергії. Були проведені 

заходи: велоквест, перегляд мультфільмів на тему енергозбереження, 

збір батарейок по закладу «Очисти Україну – утилізуй батарейки», 

виставка дитячих малюнків. 

Традиційними для нашої школи стали акції «За чисте довкілля» та «Школа 

– мій рідний дім», операція  «Посади дерево», екологічна акція «Годівничка».  

Учні Андріївського ЗЗСО І- ІІІ ступенів стали учасниками всеукраїнського 

екологічного проекту "Озеленення планети", в рамках якого висадили на 

території закладу 20 дерев.  

 Щорічно до Дня землі проводиться  низка заходів щодо роз’яснювальної 

роботи серед учнів  та населення стосовно проблем оточуючого середовища. 

Тож у закладі проведено виставку малюнків «Бережімо Землю». Учні 

початкових класів створили аплікації «Я не ображу рідної Землі», оформлено 

«Дерево життя» та куточок «Правила поводження у довкіллі». Проведено 

найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін для учнів  5-8 класів.  

    До 35 роковини Чорнобильської катастрофи в нашому закладі були 

проведені такі заходи: 

- мультимедійний реквієм пам’яті «Ви з нами, герої Чорнобиля, 

-  книжково-ілюстративна виставка «Мужність і біль Чорнобиля», 

-  віртуальна подорож “Чорнобиль – живий плач мертвої зони 

- година-роздум «Чорна спадщина Чорнобиля», «Чорнобиль не має 

минулого часу» 

-  відео презентація «Трагічні дзвони Чорнобиля»,  

- Перегляд документальних фільмів  «Чорнобильська катастрофа», 

«Розщеплені на атоми 2016», «Чорнобиль 3828», «Чорнобиль. Як це було», 

- для учнів молодших класів  було проведено мультимедійну годину під 

назвою «Терновий вінок – Чорнобиль». Учнями були прочитані вірші, присвячені 

подіям тридцятип`ятирічної давнини та пам’яті героям-ліквідаторам 

Чорнобильської аварії. 

- флешмоб пам’яті “Чорна весна – 1986”,  

- виставка малюнків «Збережемо світ». 
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13.5. Фізичне виховання  

З 7 по 11 вересня в Андріївському ЗЗСО І-ІІІ ст. проведено 

Олімпійський   тиждень.  Тиждень розпочався з урочистого відкриття. 

Щоденно проводилась  ранкова зарядка. В рамках тижня було 

проведено:  флешмоб, конкурси, естафети, змагання. В останній день тижня 

був проведений День здоров’я. Учні початкових класів брали участь в 

естафетах. 

Учні 9-11 класів були залучені до проведення  квесту «Подорож 

стежинами здоров’я». Творчі та цікаві завдання, пригоди,  чекали команди на 

станціях здорового харчування, гігієнічних знань, спортивній, природничій та 

станції безпеки. Усі команди були нагороджені грамотами. Діти отримали купу 

позитивних емоцій,  незабутніх вражень. 

6 квітня відзначають Міжнародний день спорту. Для учнів закладу були 

організовані змагання з футболу, естафети, "Веселі старти", ігри на перервах. 

7 квітня, щорічно відзначають Всесвітній день здоров'я. Мета 

святкування — підкреслити важливість здоров'я кожної людини і людства в 

цілому. В Андріївському закладі були проведені такі заходи: 

• перегляд відеороликів "Правда про куріння", " COVID - 19. Навчальне 

відео для учнів 6-10 класів", "Без паніки: як зберегти психічне здоров`я під час 

карантину"; 

• бесіди про особисту гігієну, правильне харчування, здоровий спосіб 

життя, вплив алкоголю, тютюну, наркотиків на організм дитини; 

• заняття гуртка "Джура" - шкільна медична сестра Оніщенко В.М. 

провела заняття про надання першої домедичної допомоги у надзвичайних 

ситуаціях; 

• виставка малюнків " Здорова нація - здорова країна". 

 

13.6. Морально-етичне виховання 

  Робота з морально-етичного виховання була спрямована на формування 

особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось 

вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських 

цінностях, свідомого дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, 

прийнятних у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської 

відповідальності, самодисципліни та організованості. 

 1.04.2021 р. розпочалась 16 Всеукраїнська благодійна акція "Серце до 

серця" під гаслом "Здорові немовлята!". Метою акції є придбання 

неонатального обладнання у дитячі лікарні України. Педагогічний колектив та 

учні закладу приєднались до акції. 
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13.7. Стан роботи з батьківською громадськістю   

   У відповідності до вимог Національної доктрини розвитку освіти про 

створення системи державно - громадського управління освітнім процесом в 

закладі налагоджена тісна взаємодія всіх ланок управлінської структури по 

вертикалі. Управлінські структури в нашому закладі представлені:  

- загальною Радою школи (вчителі, учні, батьки); 

- на рівні навчального закладу - адміністрацією (директор, заступники); 

- класними батьківськими комітетами. 

    В кожному класі функціонує класний батьківський комітет, який 

вирішує різноманітні питання життєдіяльності класу. Крім того функціонує 

Рада закладу, члени якої беруть безпосередню участь в загальних зборах,  

вносять свої пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу. 

    У своїй практиці ми використовували диференційний підхід до сімей 

учнів, намагались враховувати специфічні особливості кожної з них. Основою 

підходу є вік батьків, склад родини, соціальний статус, мікроклімат і внутрішні 

родинні стосунки.  

В закладі було організовано всеобуч для батьків з питань вікових 

особливостей дітей молодшого віку, режиму дня молодшого школяра, форм 

роботи батьків з метою виховання інтересу до навчання, психогігієни, режиму 

і культури розумової праці підлітку, дисципліни і самоконтролю підлітків, 

родинного виховання, темперементу, психологічних особливостей дівчаток і 

підлітків у перехідний період. 

 

13.8.Стан гурткової роботи    

Організація дозвілля школярів – одне з важливих завдань виховної роботи 

закладу. З метою створення належних умов для забезпечення права дітей на  

освіту, всебічний розвиток згідно їх інтересів і уподобань протягом року була 

проведена певна робота по залученню учнів до гурткової роботи. 

Протягом навчального року в на базі закладу функціонували гуртки за 

інтересами :  

  

№п

\п 

Назва Кількі

сть 

дітей 

Графік роботи  Керівник 

1. «Дивослово» 12 2,4 четвер – 

14.30 

Лісова Ю.В. 

2. «Азимут» 5 1,4 п'ятниця – 

13.35 

Куцевол Л.І. 
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Наш заклад співпрацює з Краматорською станцією юних техніків (гуртки 

«Космічне моделювання» та «Повітряні змії», «Моделювання швейних виробів», 

«Бісероплетіння»). 

Таким чином у закладі були створені умови для творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді 

у вільний від навчання час, задоволення їх творчих потреб. 

Участь в роботі гуртків відбувалась на принципах добровільності, 

зацікавленості, свободи вибору. 

Робота гуртків здійснюється за планами складеними на підставі Програм 

рекомендованих МОН України, за чітким розкладом, затвердженим 

3. «Happy English» 6 2,3 п’ятниця – 

13.35 

Миронова Н.І. 

4. «Читайлик» 8 1,3 четвер – 

13.35 

Герасименко О.В. 

5. «Корисні звички» 6 1,3 четвер – 

12.00 

Герасименко Т.В. 

6. «Юний математик» 5 1,4 середа – 

14.30 

Рябошапка Л.В. 

7. «Занимательная 

грамматика» 

10 1,3 середа – 

14.30 

Столяр Т.В. 

8. «ДЮП» 9 1,3понеділок – 

14.30 

Антонюк О.О. 

9. «Юні патріоти» 30 понеділок – 

14.30 

вівторок – 12.35 

четвер – 12.35 

Яковенко С.А. 

10.  «ЮІР» 9 2,4понеділок – 

14.30 

Заєць А.В. 

11. «Художня 

самодіяльність» 

23 понеділок,  

вівторок, 

 12.35, 13.30 

Самойленко І.М. 

12. Вокальний  15 2,4 середа – 

13.30 

Антонюк О.О. 

14. «Юний художник» 12 1,3 вівторок – 

12.45 

Заєць А.В. 

15. «Космічне 

моделювання» та 

«Повітряні змії» 

11 Кожної середи 

12.45-13.30 

Москвін М.Л. 

16. «Моделювання 

швейних виробів» 

12 Кожної середи 

12.45-13.30 

Морозова О.С. 

17. «Бісероплетіння» 12 Кожної середи 

12.45-13.30 

Виноградова А.С. 
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директором школи з урахуванням денного навантаження учнів різних вікових 

категорій. Робота гуртків проходить системно.  

В наступному навчальному році необхідно : 

- педагогічному колективу продовжити тримати на постійному контролі 

зайнятість учнів в позаурочний час, особливу увагу приділяючи дітям пільгової 

категорії. 

-  Продовжити співпрацю з позашкільними організаціями.  

- Розглянути можливість організації гуртка художньо-прикладного 

мистецтва (вишивка, м’яка іграшка, то що). 
 

14.  Матеріально-технічне забезпечення. Ремонтні 
роботи:    

Фінансування потреб закладу проводиться Андріївською сільською радою 

Слов’янського району Донецької області. Протягом навчального року 

систематично велася виплата заробітної плати працівникам закладу. Завдяки 

злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за 

ліміти спожитих енергоносіїв. 

Більшість кабінетів і класних кімнат відповідають типовим перелікам та 

вимогам навчальних програм.  

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному 

вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль закладу поступово 

поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з 

озеленення класних кімнат. На ІІ поверсі креативно оформлена рекреаційна зала 

для проведення свят. Подвір'я закладу завжди прибране, доглянуте. На 

квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються, 

своєчасно обрізуються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться 

скошування трави на газонах. 

За  кошти  Андріївської сільської ради  у 2020-2021 навчальному році було 

придбано:  

Господарчі  товари  на суму -20500,00 грн. 

Сушка для продуктів на суму-1529,00грн. 

Картриджі  та мембрани для фільтру зворотного осмосу Ecosoft Robust 1000  

на суму 10855,00 грн. 

Холодильник MIDEA на суму-2599,00грн. 

Канцтовари на суму- 10370,00 грн. 

Морозильна камера MIDEA на суму -12489,00грн 

Запасні частини на авто закладу (акумулятор) на суму - 1900,00грн                                              

Водонагрівач GORENJE -2шт на суму-9849,00грн. 

Дезінфікуючи засоби на суму -11340,10грн.                                                                                                                      



29 
 

Бензопила на суму -4710,00грн. 

Секатор садовий на суму -200,00грн. 

Гілкоріз на суму-334,00грн. 

Оприскувач на суму-300,00грн. 

Щіток захисний на суму-200,00 грн. 

Машина вуглова шліфувальна на суму-1400,00 грн. 

Тачка двухколісна на суму-1100,00грн. 

Ремонт автомобіля на суму 10566,00грн. 

Бензин А92 на суму 31261,80грн. 

Дизельне паливо на суму-40131,00 грн. 

Страхування автомобіля-525,00грн. 

Спец одяг для робітників закладу на суму -5000,00грн. 

Генератор бензиновий на суму-30000,00грн. 

Ремонт комп’ютерної техніки(системні блоки 3шт.) на суму-3860,00грн. 

Матеріали для ремонту системи опалення на суму - 2391,50 грн. 

Ноутбук, мишка, флеш накопичувач на суму-13390,00грн. 

Маска медична , антисептик, засоби дезінфекції на суму-3672,00грн. 

Сушарка для рук 2шт на суму 6075,00грн. 

Контейнери для сміття на  суму-784,80грн. 

Дозатори для мила на суму-6075,00 грн. 

Паперові рушники на суму-2820,00грн.                                                                                                                                   

Заплановано ремонт внутрішніх туалетів на суму- 42222,00 грн 

Заміна склопакетів на суму 9000,00 грн  

Придбання автомобіля на суму – 500000,00 грн 

 Проведено поточний ремонт ганків на суму – 83913,00 грн 

 Придбання меблів на суму  - 72974,00грн 
 

Спонсорська допомога від благодійного фонду «Віра в благо»                                                                                   

БФП CANJN i-SENSES MF на суму-7429,00грн. 

Паливні пілети на суму-16000,00грн. 

Снігозатримувачі на суму-544,00грн. 

Рушник кухонний  на суму-754,92грн 

2 принтери на суму - 14960,00грн 

Придбання свіжих овочів для табору з денним перебуванням на суму – 635,00 грн 
 

Спонсорська допомога від КП «Грінтур» 

  Дрова 203,74 м3 на суму 71309,00грн. 

 

 

                                                                                        Всього:1065968,12 грн  


