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ФОРМАТ 
НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ



Загальна середня освіта в 

Україні — державна 

політика, система заходів, 

матеріального, 

практичного та 

теоретичного забезпечення 

з надання освітніх послуг у 

загальних середніх 

навчальних закладах, а 

також система навчальних 

закладів, що надають 

такий освітній рівень.



Підбито підсумки роботи колективу школи протягом 2020-2021 навчального року. Рік 

напруженої роботи, нових відкриттів, творчих здобутків, організація та реалізація дистанційного 

навчання, опанування нових технологій навчання та спілкування.

Пріоритетні завдання: 

- Спрямувати навчально-виховну, методичну роботу закладу на вивчення і творче впровадження 
педагогічної проблеми школи.

- Посилити відповідальність кожного вчителя за якість навчання і виховання, об'єктивність оцінювання 
навчальних досягнень учнів.

- Продовжити систематичну роботу колективу по забезпеченню наступності в навчанні між 
початковою, середньою і старшою школою.

- Реалізовувати в навчально-виховній діяльності компетентнісний підхід, педагогіку партнерства та 
принцип дитиноцентризму.

- Упроваджувати нові дієві форми роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.

- Спрямувати освітній процес на формування загальнокультурних, громадянських, 
здоров’язберігаючих компетентностей учнів.

- Розвивати професійну компетентність педагогів шляхом використання нових інформаційно-
комунікаційних технологій.

- Удосконалювати систему методичної роботи.



РОЗВИТОК ЗАКЛАДУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Отримано: 

• дидактичні матеріали

• ноутбуки

• принтери 

• проєктори

• інтерактивні дошки 

• комплекти одномісних парт 

12 класів 
НУШ (за програмою 
під редакцією О.Я.Савченко)

362 учнів 



ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ 
ЗАКЛАДУ

> 24 учнів 

2017 2018 2019 2020 2021

492 488 482 479 478508 521 538 556 568

132 100 109 142 155

1132 1109 1129 1177 1201

1-4 класи 5-9 класи 10-11 класи Всього

> 2% 



КАДРОВИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДУ



КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДУ

У закладі створені умови для 
професійного зростання педагогів. 
Педагогічні працівники підвищують 
свою професійну майстерність при 
інституті післядипломної освіти 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка, відвідують семінари, 
тренінги. Проходять онлайн-навчання 
(курси) на платформах EdEra, 
Prometheus, Всеосвіта. 

93
педагога

19
звання 

«старший 

вчитель»

26
звання 

«учитель-

методист»

40осіб

технічного 

персоналу

1
звання 

«провідний 

спеціаліст»

2
звання 

«вихователь-

методист»

2
звання 

«старший 

вихователь»

1
звання 

«педагог-

організатор-

методист»

50

17

11

13

Якісний склад педагогічного колективу

Спеціаліст "Вищої категорії"

Спеціаліст "І категорії"

Спеціаліст "ІІ категорії"

Категорія "Спеціаліст"



АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

Пройшли атестацію у 2020-2021 н.р. 15 педагогів:

5 – підтвердили вищу кваліфікаційну категорію  

2 – встановлено вищу кваліфікаційну категорію  

1 – встановлено І кваліфікаційну категорію

5 – підтверджено звання «вчитель-методист» 

1 – присвоєно звання «вчитель-методист»  

1 – присвоєно звання «старший вчитель»

3 – підтверджено І кваліфікаційну категорію

1 – встановлено ІІ кваліфікаційну категорію

3 – підтверджено кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст»



ЯКІСТЬ ОСВІТИ 



Показники якості та успішності (4-11 кл.)

Показники якості та успішності (5-11 кл.)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

99,9 99,6 99 99,5 99 99

68,8 68,98
74,5 74,5 77,5

62

успішність

якість

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

99,8 99,3 99,9 99 98 97

55 57 57 58 62
55

успішність

якість
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Нагороджені Срібними 

та Золотими медалями
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Нагороджені Похвальними листами 

та Похвальними грамотами
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Свідоцтва з відзнакою

Нагороджені Свідоцтвом з 

відзнакою



Помітними та 
насиченими 
були предметні  
тижні та декади 
з основних предметів.



Д И С ТА Н Ц І Й Н Е  
Н А ВЧ А Н Н Я

Під час 
карантинних 
обмежень освітній
процес здійснювався
з використанням
технологій
дистанційного
навчання. Уроки
проводились у
синхронному та
асинхронному
режимах. 
Використовувались 
такі платформи, як  
Classroom, Всеосвіта, 
На Урок, Zoom,
Skype, Meet та інші.



Упровадження інноваційних педагогічних 

технологій в 

освітній процес

Технологія розвитку критичного 

мислення.

Технологія формування творчої 

особистості.

Здоров’язберігаючі технології

Медіа-технології.

Інтерактивні технології навчання.

Технологія створення ситуації 

успіху.

Ігрові технології навчання.

Проєктні технології.

Технології дистанційного 

навчання.



Сучасний урок - це 
твір мистецтва, де 
педагог уміло 
використовує всі 
можливості для 
розвитку особистості 
учня



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
І ХАРЧУВАННЯ 



• 54 учні пільгових категорій  

отримали безкоштовне гаряче

харчування.

• Діти -сироти,  позбавлені  

батьківського піклування  

безкоштовно відвідують  

заклади культури міста .

• 7  дітей-сиріт  та тих, які  

перебувають під опікою,   

безкоштовно отримали  

спортивні костюми, новорічні 

подарунки, шкільну форму, 

гаряче харчування та 

підручники.

• Діти-сироти, які мають 

потребу в допомозі та 

підтримці,  отримують 

індивідуальне консультування

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ



ОРГАНІЗАЦІЯ 
ХАРЧУВАННЯ

- 478 учнів початкової 

школи  отримали 

безкоштовні гарячі  

сніданки.

- Розширено асортимент

шкільного  буфету.

- Уведено в дію нормативи 

щодо  безпеки харчових

продуктів (НАССР).

- Збільшено кількість

свіжих овочів у

щоденному раціоні учнів.



ВИХОВНА РОБОТА 



- формування особистості – патріота України, підготовленого до життя;

- виховання демократичного світогляду й духовної культури;

- створення і розвиток цінностей громадянського суспільства;

- формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

- відхід у процесі виховання від орієнтації на «середнього» вихованця;

- формування високої мовної культури;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці;

-формування покоління, яке здатне навчатися протягом усього життя;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров‘я як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад 

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров‘я;

- формування екологічної культури учнів, гармонізація їх відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

- посилення уваги до питань морально - етичного виховання;

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей - сиріт, дітей, що залишилися без батьківського піклування;

- удосконалення системи учнівського самоврядування, колективного планування діяльності вчителів, учнів через Раду школи;

- доцільне використання можливостей позашкільних виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи;

- удосконалення психолого - педагогічної просвіти батьків, забезпечення науково обґрунтованої допомоги сім'ям у розв'язанні 

виховних проблем.

48 37 5 загальношкільних                  

заходів

класних 

заходів

Участь у 

загальноміських 

заходах

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ



«Здоровим бути 

модно!» - саме під 

таким гаслом 

проходили спортивні 

змагання протягом 

навчального року 



Малі олімпійські ігри

Мета - формування гуманістичних 

ідеалів та морально-патріотичного 

потенціалу особистості учня; 

популяризація фізичної культури і 

спорту; оцінка рівня фізичної 

підготовки учнів. 



Уже традиційними стали флешмоби, 

челенджі до Дня вишиванки. Їх

метою є збереження споконвічних 

народних традицій, створення та 

носіння етнічного вишитого 

українського одягу.

Мені сорочку мама вишивала 

Неначе долю хрестиком вела… 



Уже традиційним 

для школи стало 

святкування Дня 

Святого Миколая.



Усеукраїнська 

військово-

патріотична 

гра "Джура"



Робота учнівського 
самоврядування  
Ради «Лідер»

• Волонтерські 
акції

• Креативні 
позаурочні заходи



БІБЛІОТЕКА



Екологічна бесіда 
«Увійди в природу 
другом».  

Метою проведення 
цього заходу було 
формування  в учнів 
ціннісного ставлення до 
природи рідного краю, 
переконання дітей  у 
необхідності 
дбайливого ставлення 
до навколишнього 
середовища і природи в 
цілому.



Виставка-інсталяція  

«Що ж це таке «Звичайне 

незвичайне яблуко?». 

Продовженням цієї виставки 

став інформаційний стіл

«6 причин їсти яблука щодня». 



МЕДИЧНА 
СЛУЖБА 



Розподіл учнів на групи 
з фізичної культури:

• основна –819 учнів

• підготовча – 328 учнів

• спеціальна – 42 учні

• звільнені – 12 учнів

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

▪ У школі є медичний кабінет, обладнання 

якого відповідає  нормативним вимогам, 

регулярно та своєчасно забезпечується 

необхідними медикаментами. 

▪ Учителі фізичного виховання проводять 

заняття з учнями спеціальної та підготовчої 

медичних груп з наданням індивідуальних 

завдань безпосередньо на уроках.

▪ На кожного учня заведена медичка картка 

дитини, куди занесено всі щеплення та 

результати медичного огляду. 



Кількість звернень до 

медичної сестри

138

79 з боку педагогів

41

Усього звернень

258

з боку учнів

з боку технічного                     

персоналу



ПСИХОЛОГІЧНА 
СЛУЖБА 



СОЦІАЛЬНО -
ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА

- У кож н ом у  клас і  п р ов е д е н о   

Год и н и психолога .

- Фу н к ц і он у є  он л ай н - т а  офл ай н

« С к ри н ь ка   д ов і р и ».

- Ро з р о б л е н о  п л а н  з а х од і в

протиді ї   булінгу.

- Діє  руб рика « Протидія  булінгу »   

на  с айті  закладу  осв іти .

- Пров едено тиждень  психолог і ї  

онлайн та  акція  « 1 6  днів  проти 

насилля» .

- Під  час  ос інніх  та  зимов их  

канікул  пров едено онлайн 

майстер -класи для  вчителів .

- Для  психологічної  п ідтримки 

батьків ,  учнів  та  вчителів  на  

шкільному  с айті  розроблено 

сторінку  « Психологи радять» .

- Систематично проводяться  

консульту вання  для  б атьків .

- Проведено консультаці ї  для  

у чнів  9 -11  клас ів .

Скринька 

довіри



Кількість звернень до 

соціального педагога

Кількість звернень до 

практичного психолога

148

201 з боку педагогів

150 

103 з боку педагогів

305 з боку учнів 76   з боку учнів

Усього звернень

983

з боку батьків та 

інших осіб

з боку батьків та 

інших осіб



«Батьківські 
зустрічі" – в  

співпраці з 
адміністрацією 

школи та 
класними 

керівниками, 
систематично 
проводилися 

онлайн-зустрічі з  
батьками



Профілактично –
просвітницька та 

розвивальна робота з 
учнями очно та 

дистанційно



Онлайн консультування 
учнів 11-х класів 
за результатами 
тестування в рамках 
проєкту
«ПРОФОРІЕНТАТОР-UА»



ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 



Покрашення 

матеріально - технічної 

бази

- капітальний ремонт актового 

залу

- ремонтні роботи у кабінетах №27 

та №35

- косметичний ремонт шкільних 

приміщень

- ремонт стелі  (IV поверх)
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ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПРОСТІР ЗАКЛАДУ 



Станом на даний час у школі налічується 3 комп’ютерні класи, в яких є 30 
комп’ютерів. Усього комп’ютерів у закладі – 98 (з них портативні – 36), 10 
з них використовуються в управлінській діяльності. 40 класів обладнано 
новітніми засобами візуалізації: інтерактивні дошки, телевізори.  



РОЗВИТОК ЗАКЛАДУ 
У  2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ



РОЗВИТОК ЗАКЛАДУ
• Створення умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального 

потенціалу обдарованих дітей;

• Створення середовища в школі, яке забезпечить визнання того, що всі 
діти можуть навчатися;

• Сприяння самореалізації ерудованого учня в освітньому процесі;

• Створення умов для забезпечення творчого, інтелектуального, 
духовного розвитку дітей, організації змістовного навчання;

• Підвищення рівня якості освіти;

• Атестація педпрацівників; здобуття фахових компетентностей;

• Створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-
ініціативного педагога;

• Покращення матеріально-технічної бази закладу  



ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА 
ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

https://school197.net.ua



Дякую за 
увагу!


