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«Україна має прагнути до того, щоб 

вся система освіти наскрізно готувала 

людей до складних викликів майбутнього, 

які вимагають від нас принципово нових 

підходів до навчання та розвитку 

можливостей наших громадян і 

творення суспільства освіченого загалу» 

  

Л.Гріневич, міністр освіти і науки 

України(2014-2019рр.) 
 

ЗВІТ КЕРІВНИКА  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІІ СТУПЕНІВ   

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №243»  

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА РОБОТУ У 2018-2019 Н.Р. 

перед батьківською громадськістю 

 

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у 

навчальному закладі: 

1.1. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення 

навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускниками 

9 класу). 

У 2018 – 2019 навчальному році робота середньої загальноосвітньої  

школи  №243 була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної 

освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

Концепції Нової української школи, реалізацію міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки». 

Запланована в минулому навчальному році робота виконана. Вона 

забезпечила розвиток творчості в учнівському та учительському колективах, 

сприяла самореалізації вчителів та учнів. 

Педагогічним колективом середньої загальноосвітньої школи №243 

проведено ряд заходів щодо розширення й розвитку мережі закладу. Станом на 

1 вересня 2018 року кількість учнів становила 806 дітей, на кінець навчального 

року 805 учнів. Протягом року до школи прибуло 17, вибуло 18 учнів. На 

початок 2018 - 2019 навчального року у навчальному закладі налічувалося 27 

класів, із них 1 - 4-х - 14 класів, 5 - 9-х - 11 класів, 10-11-х – 2. 

За останні п’ять років кількість класів зросла на 8 (з 19 до 27), а 

чисельність учнів зросла  вдвічі (на 377), у порівнянні з минулим роком – 
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майже на 15%: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

19 429 19 519 22 604 25 684 27 806 

 

У школі поводиться робота щодо продовження навчання випускниками 9-

х класів для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до Закону 

України «Про освіту» (ст.35) та Закону України «Про загальну середню освіту» 

(п.6).  Усі випускники 9-х класів працевлаштовані, про що свідчать результати 

наведеної нижче таблиці: 

К
л
ас

и
 

Кіль-

кість 

учнів 

 

 

Отримали 

документи 

про освіту 

Продовжать навчання 

усього % ЗНЗ % ПТ

НЗ 

% ВНЗ 

І-ІІ 

р.а. 

% ВНЗ 

ІІІ-

ІV 

р.а. 

% Не 

навчають

ся 

% 

9 53 53 100 39 74 5 9 9 17 - - - - 

11 18 18 100 - - - -   17 94 1 6 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо  

впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний 

процес. 

У навчальному закладі вивчаються умови для організації варіативності 

навчання та вживаються заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес. Так, допрофільна підготовка здійснювалася за  

навчальним планом для  поглибленого  вивчення  англійської мови у 5-А та 6-А 

класах, на профільному рівні запроваджено вивчення української мови та 

історії України для учнів 10 класу. 

У 2018-2019 н.р. 1-А, 2-А, 3-А класи будуть працювати за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» (уч. Ширман Н.В., Дупліхіна А.О., 

Ісаєнко Ю.В.). Продовжується  дослідно-експериментальна  робота на 

всеукраїнському рівні  над  темою «Моделювання  навчально-виховного  

процесу  паралельного  вивчення двох  іноземних  мов  з  І  класу в  

загальноосвітній  школі». У 2018-2019 н.р. в експерименті беруть участь 3 

класи: 3-Б (уч. Бойко М.С., Зеленська О.І., Балик А.Р., Ольшанська А.О..), 2-Б 

(уч. Дончук Л.М., Балик А.Р., Зеленський Р.А., Ольшанська А.О. ) та 2-В (уч. 

Ковальчук Д.В., Зеленський Р.А., Ольшанська А.О.), яким охоплено 85 (20%) 

учнів початкової школи. 

Враховано побажання батьків за результатами анкетування у 2017-2018 

н.р. та створено  клас з  поглибленим  вивченням  англійської  мови  з 5-го  

класу (5-А клас, уч. Балик А.Р., Месенко О.К.) та 8-го класу (8-А клас, уч. 
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Зеленська О.І., Балик А.Р.). У 2018-2019 н.р. англійську мову поглиблено 

вивчали учні у 3-х класах (8-А, 6-А, 5-А), 90 (28%) учнів середньої школи. 

У старшій школі для учнів 11 класу продовжується вивчення предметів за 

універсальним профілем з підсиленням предметів: українська мова та 

література, історія України, англійська мова, математика. 

 

1.3. Організація різних форм позаурочної освітньої роботи. 

У 2018-2019 н.р. покращилася робота зі здібними та обдарованими 

учнями, зокрема підвищилася якість підготовки та збільшилася кількість учнів-

учасників олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів,  захисті науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.  

  Головами методичних об’єднань Зеленською О.І., Крупко Л.В. та 

вчителями Бойко М.С., Коренською В.А., Тітаренко Д.Ю., Балик А.Р., Якушко 

Т.Ю.. було організовано роботу щодо участі учнів у Всеукраїнських  інтернет – 

олімпіадах з української мови «Від слова до слова», «Всеосвітня зима» (6 

учнів), англійської мови - «PUZZLE» (17 учнів), «ГРИНВІЧ» (15 учнів), 

природознавчому конкурсі «Геліантус» (35), «КОЛОСОК» (106 учнів).  Це 

понад 70 учнів, з яких 12 стали переможцями, 6 – призерами, 55 – лауреатами 

різноманітних інтелектуальних змагань.  

 

Назва конкурсу Кількість 

учнів 

Результати 

Переможці Призери За участь 

«Геліантус» 35 5 6 24 

«Гринвіч» 15 2 - 13 

«PUZZLE» 17 2 - 15 

Інтернет – олімпіади  6 3 - 3 

«Колосок» 106 21 31 54 

 

Протягом навчального року активною була участь учнів у І та ІІ етапах 

предметних олімпіад та Всеукраїнських конкурсах з української мови ім. П. 

Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка: 40 

переможців та призерів (у минулому навчальному році – лише 17).  

Найбільше переможців ІІ етапу підготовлено з трудового навчання 

(хлопці) – 11 (учитель Чхало В.І.), трудового навчання (дівчата) – 8 (уч. 

Ходзицька І.Ю.), зарубіжної літератури – 6 (уч. Мельник В.О.), української 

мови – 6 (уч.Присідько Л.М., Якушко Т.Ю.). Учениця 11 класу Коберник Анна 

виборола І місце у IVетапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового 

начання. 

Однак, жодного переможця олімпіад не підготовлено з англійської мови, 

біології, інформатики, образотворчого мистецтва.  
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 У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН 2 учні 10 класу стали переможцями в 

секціях фізика та історія та представляли свої роботи на міському рівні: 

Медведєв О. (пед. керівник Крупко Л.В.) та Лозінський В. (пед. керівник 

Мушинський В.І.). 

Вперше у 2018-2019 навчальному році 2 учнів закладу (Левчук О., 

Берестовська С., 9-Б клас)  стали лауреатами міського конкурсу з 

українознавства (уч. Мушинський В.І.).  

Слід відмітити роботу ШМО вчителів природничо – математичного 

циклу Крупко Л. В. та Тітаренко Д. Ю, української мови та літератури 

Грибовської Л. М. щодо впровадження проектних технологій навчання. Так, у 

рамках роботи шкільного наукового товариства «Ерудит» їх учні представили 4 

навчальних проекти: «Мило та його властивості» - з фізики (9 класи), 

«Екологічний календар», «Забруднення атмосфери: глобальна проблема 

людства» - з біології (6, 8 класи),  «Створюємо леп-бук» - з української мови 

(5,8 класи). 

Крім того, учні закладу освіти протягом 2018-2019 навчального року 

брали участь у наступних міських конкурсах, а саме: «Березневі містерії» 

(Павленко С., 10 клас) - ІІІ місце (уч. Присідько Л. М.), «Ситцева рапсодія» (7-

10 класи)  - Гран-прі, «Кулінарний калейдоскоп» (10-11 класи) - І і ІІ місця (уч. 

Ходзицька І. Ю.), «Права дітей» (9-10 класи) – лауреати (уч. Мушинський В. І.). 

З метою розвитку та підтримки обдарованої учнівської молоді, 

підвищення мотивації школярів  до пошукової та наукової діяльності у 2018-

2019 н.р. продовжило роботу учнівське шкільне  наукове товариство «Ерудит». 

На шкільній установчій учнівській науково-практичній конференції 

«Формування наукового світогляду школярів в умовах інноваційного 

освітнього розвитку» заявлено про підготовку понад 10 науково-пошукових та 

дослідницьких робіт з фізики, української мови та літератури, англійської мови, 

зарубіжної літератури , біології, історії України та всесвітньої історії.    

Конкурс-захист показав ряд недоліків щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми у школі, серед яких не бажання учнів, а недостатня 

робота вчителів-предметників з обдарованими дітьми щодо їх консультування у 

ході підготовки наукових робіт та проектів. 

Але, в цілому у зрівнянні з попередніми роками спостерігається 

позитивна динаміка  роботи з обдарованими учнями по всіх напрямках: 

результати участі в предметних Всеукраїнських олімпіадах всіх рівнів, 

конкурсі-захисті науково-досідницьких робіт учнів-членів МАН, міських 

конкурсах, інтернет-олімпіадах, Всеукраїнських предметних конкурсах тощо. 
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2. Заходи щодо зміцнення і модернізації матеріально-технічної бази 

школи. 

Сьогодні держава інвестує в освіту і ми це вже відчуваємо. За період з 

вересня 2018 року по вересень 2019 року для школи виділено бюджетні кошти 

на поліпшення матеріально-технічної бази у розмірі понад 2 млн.грн., зокрема 

на:  5 комплектів  учнівських парт, 4 меблевих стінки для класів НУШ, 4 

комплекти м’яких куточків для класів НУШ, дидактичних засобів для вчителів 

1-х класів, мультимедійний кабінет хімії тощо.  

За рахунок бюджетних коштів також закінчено реконструкцію шкільного 

стадіону, здійснено благоустрій шкільної території, встановлено систему 

сповіщення з пожежної безпеки, здійснено ремонт навчального кабінету для 

учнів 1-Б класу НУШ. 

Через недостатність довгий час бюджетного фінансування 

унеможливлюється обладнання рекреації та зон відпочинку для учнів 

початкової школи. У цьому році за рахунок компенсаційної орендної плати 

ПНЗ "Німецько-українська міжкультурна школа в м. Києві" (договір оренди 

нерухомого майна № 11079/10 від 23.03.2010) за 2018-2019 н.р. нам вдалося 

здійснити капітальний ремонт та замінити двері класних і технічних приміщень 

рекреації ІІ поверху початкової школи на загальну суму понад 390 тис. грн. 

Завдяки активній діяльності Громадської організації "Надія", заснованої 

батьківським комітетом школи, благодійним акціям, проведеним протягом 

навчального року до 1 вересня 2019 року нам вдалося замінити радіатори та 

облаштувати освітній простір у рекреації ІІ поверху початкової школи,  

здійснити натирання паркетної підлоги І та ІІ поверхів,  придбати посуд для 

їдальні, сантехнічні товари тощо. За фінансової  допомоги ГО «Надія» у 2018-

2019 н.р. закуплено матеріалів й надано послуг на суму майже 40 тис. грн. 

(майже втричі менше, ніж у попередньому році). 

Крім того, за підтримки депутатів Київради Мондриївського В.М. та 

Крикунова Ю.В. до 1 вересня 2019 року придбано лінолеум для заміни підлоги 

у 3-х кабінетах початкової та старшої школи (9-А, 3-В та 8-А класів). 

Усього за період з січня по вересень 2019 року школа отримала 2 263 

966,28 грн., з них: - бюджетні кошти на суму – 1 758 246, 78 грн. - додатково 

залучені кошти на суму – 505 719,50 грн.  

Усього за період з січня 2019 року по вересень 2019 року заклад отримав        

додатково залучених коштів у сумі  505 719,50 грн., з них:  

на рахунок ГО «Надія» - 76 290,33 грн.,  

кошти від шкільного благодійного ярмарку «Зроби школу кращою» 

(травень 2019 р.) – 11 808,00 грн. 

інших джерел – 417 621, 17 грн. 
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Над оновленням матеріальної бази та створенням необхідних умов для 

повноцінного навчання і виховання учнів спрацював партнерський тандем 

«класні керівники-батьки». Слід відзначити належну підготовку класних 

приміщень зусиллями батьківськими громадами у: 

- 2-Б класі (кл. кер. Гуменюк Н.І.), де  проведено ремонтні роботи стелі, 

стін, підлоги, замінено освітлення;  

- 2-А класі (кл. кер. Ісаєнко Ю.В.), де батьками проведено ремонтні роботи 

стелі, стін, підлоги, замінено радіатори тепла;  

- 1-А класі (кл.кер. Власюк О.І.), де проведено ремонтні роботи стелі і стін, 

замінено освітлення;  

- 8-А класі (кл.кер. Зеленська О.І.), в якому замінено шпалери та панелі;  

- 6-В класі (кл. кер. Малкіна Л.М.), в якому замінено радіатори тепла та 

шпалери; 

-  9-Б класі (кл. кер. Коренська В.А.), де замінено шпалери та пофарбовано 

стіни.  

Крім цього, до нового навчального року на «відмінно» збережено класні 

кімнати 4-В класу (кл. кер. Власюк О.І.), 4-А класу (кл.кер. Ширман Н.В.), 3-А 

класу (кл.кер. Дупліхіна А.О.), 4-Б класу (кл. кер. Бойко М.С.), 7-А класу (кл. 

кер. Балик А.Р.). 

Однак, для покращення  функціонування навчального закладу необхідно 

здійснити у першу чергу: оснащення навчальних кабінетів старшої школи 

меблями та мультимедійними засобами з доступом до мережі Інтернет,  

сучасними комп’ютерами комп’ютерного класу початкової школи, капітальний 

ремонт  рекреацій основної та старшої школи, харчоблоку, актової зали, малого 

спортивного залу, санітарних приміщень, вестибюлю, заміну водогонів 

підвальних приміщень, закінчення робіт з утеплення та оновлення фасаду 

школи. 

Виконаний обсяг ремонтних робіт з підготовки ЗЗСО №243 до 2019-2020 

н.р.: 

№ Види та обсяги 

робіт 

Приміщення Виконавець Терміни 

виконан

ня 

Фінансуван

ня 

1. Ремонт та 

облаштування 

освітнього 

простору 

кабінету для 1 

класу НУШ 

Каб. 112 Підрядна 

організація 

Серпень 

2019 

Бюджетні 

кошти 

2. Встановлення 

пожежної 

сигналізації 

Приміщення 

закладу 

Підрядна 

організвація 

Червень-

серпень 

Бюджетні 

кошти 
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3. Косметичний 

ремонт: 

фарбування 

стелі, дверей, 

заміна 

світильників 

каб. 104 Працівники 

школи, 

батьки 

липень-

cерпень 

ГО «Надія» 

4. Заміна підлоги, 

реставрування 

стелі, стін, 

придбання штор 

каб.207 Батьківська 

громада 

класу 

Червень Батьківські 

кошти, 

благодійні 

кошти 

депутата 

5. Заміна підлоги каб.205 Батьківська 

громада 

класу 

Серпень Благодійні 

кошти 

депутата 

6. Заміна підлоги, 

реставрування 

стелі 

каб.216 

 

Працівники 

школи, 

батьки 

Липень-

серпень 

Батьківські 

кошти, 

благодійні 

кошти 

депутата 

7. Реставрування 

стелі, стін, 

підлоги 

каб.220 Батьківська 

громада 

класу 

Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

8. Заміна підлоги, 

світильників, 

реставрування 

панелей, стелі, 

заміна батарей 

каб.113 Батьківська 

громада 

класу 

Червень-

липень 

Батьківські 

кошти 

9. Реставрування 

панелей, заміна 

підлоги 

каб.213 Батьківська 

громада 

класу 

Червень, 

серпень 

Батьківські 

кошти 

10. Облаштування 

стелі та 

світильників, 

реставрація стін 

Каб.211 Батьківська 

громада 

класу 

Липень, 

серпень 

Батьківські 

кошти 

11. Реставрація 

стелі та стін 

Каб. 206 Батьківська 

громада 

класу 

Серпень Батьківські 

кошти 

12. Реставрація стін коридори  

І-ІІІ поверхів 

Працівники 

школи 

Липень ГО «Надія» 

13. Натирання 

паркетної 

підлоги 

Коридори  

І-ІІ поверхів поч. 

школи,ІІ поверх 

старшої школи 

Наймані 

працівники 

Серпень  ГО «Надія» 

14. Ремонт та 

облаштування 

рекреація  

ІІ поверху 

Підрядна 

організація  

Серпень Компенсаці

йна 
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освітнього 

простору 

коридору, 

заміна дверей 

усіх приміщень 

початкової школи орендна 

плата ПНЗ 

«Німецько-

українська 

міжкультур

на школа в 

місті 

Києві» 

 

 

3. Заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними 

кадрами. 

У 2018 – 2019 навчальному році у загальноосвітньому навчальному 

закладі І-ІІІ  ступенів «Середня  загальноосвітня школа  №243» Подільського  

району  м. Києва  працювало 52 педагогічних працівників, у тому числі: 

директор, 3 заступники директора, 39 вчителів, 5 вихователів ГПД, 2 педагога – 

організатора, 1 практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків. 

У закладі  освіти 29 (56%) від загальної кількості педагогів мають вищу 

освіту спеціаліста, 11 (21%) - магістра, 12 (23 %)- середню спеціальну освіту 

або продовжують навчання. 

Якісний склад педагогічного колективу: 

Кваліфікаційні категорії: 

- «спеціаліст» - 14 педагогів 

- «спеціаліст ІІ категорії» - 5 педагогів 

- «спеціаліст І категорії» - 8 педагогів 

- «спеціаліст вищої категорії» - 17 педагогів. 

- «бакалавр» - 8 

Педагогічні звання: 

- «Старший учитель» - 10 педагогів 

- «Учитель – методист» - 5 педагогів 

- «Відмінник освіти» - 5 педагогів. 

Характеристика педагогічного колективу за віком: 

- До 30 років – 11 педагогів; 

- Від 30 до 40 років – 15 педагогів; 

- Від 40 років  - 17 педагогів; 

- Пенсійного віку  - 9 педагогів. 

У закладі освіти в основному сформований педагогічний колектив, так як 

майже третина педагогів тривалий час працюють у школі за власним вибором 

та покликом серця, а третина – це молоді спеціалісти, які мають велике бажання 

втілювати реформу Нової української школи в життя. Адміністрацією школи 
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було вжито  необхідних заходів  щодо забезпечення навчального закладу 

кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільності їх розстановки. 

Одним із провідних аспектів із забезпечення високого методичного й 

професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення 

кваліфікації та атестація педагогічних працівників. У 2018-2019 навчальному 

році отримали свідоцтво про підвищення  кваліфікації 7 вчителів, пройшли 

атестацію - 11 вчителів. 

За результатами атестації одному вчителю підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»  та  

педагогічне звання «старший учитель» (уч. історії і правознавства Мушинський 

В.І), двом  учителям підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-

методист» (уч. трудового навчання Ходзицька І.Ю.та уч.фізики Крупко Л.В) , 

одному педагогу підтверджено раніше присвоєну  кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно педагогічне звання «старший 

учитель» (уч. української мови та літератури Присідько Л.М..), одному вчителю 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та педагогічне 

звання «старший учитель» (уч.англійської мови Зеленська О.І.), п’ятьом 

педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 

(уч.початкових класів Ширман Н.В., Вітько Ю.Р., уч.інформатики, вихователь 

ГПД Литовченко Ю.В., вихователі ГПД Бородіна Ю.О. та Лельпуран І.П.), 

одному педагогу встановлено одинадцятий тарифний розряд (уч.фізичної 

культури Щеглюк Р.С.). 

У 2018-2019 н.р. методична робота в загальноосвітньому навчальному 

закладі І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №243» Подільського 

району м. Києва здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Державних стандартів початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, 

положень і рекомендацій, викладених в нормативних документах, згідно з 

річним планом роботи школи, наказом по школі від 01.09.2018 № 213 «Про 

організацію методичної роботи в школі у  2018-2019 н.р.» з урахуванням 

індивідуальних можливостей та запитів вчителів, їх методичної підготовки та 

професійного рівня. Педагогічний колектив продовжив працювати над 

реалізацією методичної теми «Реалізація формули нової школи як 

платформи для успішної самореалізації особистості дитини». 

Протягом 2018-2019 н.р. було організовано роботу 6 шкільних 

предметних методичних об’єднань (початкової школи, історико – 

філологічного циклу, іноземної мови, природничо-математичного циклу, 
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художньо – естетичного циклу та фізичної культури і спорту) та методичного 

об’єднання класних керівників. 

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив навчального 

закладу працював над реалізацією 7 цільових проектів: «Єдиний   

інформаційний  простір у  школі», «Інновації у сучасній школі», «Обдарована 

дитина», «Освіта без кордонів», «Формування ключових і предметних 

компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ», «Профільне 

навчання», «Школа - толерантне середовище».  

Упродовж навчального року проведено ряд методичних заходів. 

Ефективними з них були: 

- семінар – тренінг «Інклюзивна освіта в дії» (модератор - ЗД НВР 

Вялкова О.В.),  

- практичний семінар « STEM урок: перехід до компетентісної моделі 

навчання» (ЗД НВР Хоменко Н.О.),  

- майстер- класи «Використання ігрових технологій на уроках 

історії» (учитель Мушинський В. І.),   

- «Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання»(учитель 

Крупко Л. В.). 

Протягом року частина вчителів школи брали участь у конкурсах, 

консиліумах, експериментальній роботі. Так, учитель початкових класів 

Власюк О.І. взяла участь і стала Лауреатом у ІІ етапі (районному) 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», Присідько Л.М., учитель 

української мови та літератури, здобула перемогу (І місце) в конкурсі «Золоте 

перо». 

У рамках дослідно-експериментальної роботи школи «Програма 

розвитку педагогічного персоналу закладу освіти» у жовтні 2018 р. спільно з 

ІППО ім. Грінченка відбулась осіння сесія для вчителів, в рамках якої було 

проведено психологічний тренінг «Емоційна саморегуляція педагогів» (тренер - 

кандидат психологічних наук О. Радзімовська). 

Плідною стала співпраця школи з Національним університетом 

біотехнологій та природокористування(НУБІП), в рамках якої було проведено 

спільні заходи, які максимально сприяли підвищенню інтелектуального 

розвитку школярів та формуванню у них екологічної та природничої 

компетентностей:   розробка спільного проекту «Школа сучасної зеленої 

освіти» (8-10 класи), «Інноваційна школа зеленої енергетики», «Природничий 

турнір» (9-11 класи), лекція з енергозбереження «Еволюція освітлювальних 

приладів» (7-10 класи), Квест-гра з фізики (10 клас), навчальна екскурсія на 

ПрАТ комбінат «Тепличний» (10 клас), участь у студентській  олімпіаді з 

фізики  (Черевань Руслан, 11 клас). 
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4. Соціальний захист,  безпека життєдіяльності учасників освітнього 

процесу. 

У загальноосвітній школі № 243 у 2018-2019  н.р. навчалося 3 дітей – 

сиріт, 4 – із малозабезпечених сімей, 36- дітей, батьки яких є учасниками АТО, 

1- дитина, батько який загинув в АТО,  11 - дітей, потерпілих від аварії на 

Чорнобильський АЕС, 38- дітей із багатодітних родин, 11 – дітей-інвалідів, 

яким приділялася особлива увага з боку адміністрації та педагогічного 

колективу школи. Усього – 104 учнів (13 % від загальної чисельності у школі). 

У 2018 - 2019 н.р. гаряче харчування отримували 456 учнів, з них 

безкоштовні сніданки – 435 (1-4 класи) та 21 (5-11 класи пільгових категорій, з 

яких 3- діти-сироти, 2 – малозабезпечені, 12– діти із сімей учасників АТО, 4 – 

дитина-інвалід). Вихованці ГПД отримували гарячі обіди за батьківські кошти  

          За результатами психологічного анкетування та консультацій з вчителями 

і вихователями було створено банк даних, до якого увійшли діти схильні до 

правопорушень, що поставлені на внутрішньошкільний облік - 13 дітей, які 

систематично здійснюють правопорушення, мають девіантну та адиктивну 

поведінку (у 2016-2017 н.р. – 7, 2017-2018 н.р. - 12).  Протягом навчального 

року проводилось ряд заходів, зокрема: розширене засідання шкільної Ради 

профілактики правопорушень участю представників СЮП ВП Подільського 

УП ГУНП м. Києва,  батьківської громадськості та педколективу школи, на які 

запрошувались учні разом з батьками; індивідуальна робота з учнями та їхніми 

батьками шляхом відвідування сімей, обстеження житлово-побутових умов та 

сімейного мікроклімату; проведення бесід з питань профілактики 

правопорушень та виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, 

направлено листи та пакети документів у Службу у справах дітей та Сектор 

ювінальної превенції з метою притягнення батьків учнів до адміністративної 

відповідальності за невиконання батьківських обов’язків; інформації та звіти з 

цих питань заслуховувались на нарадах при директорові, учнів – 

правопорушників заслуховували на малій педагогічній раді, на засіданнях ради 

з профілактики правопорушень.  

 За підтримки Фонду «Добрі Справи» та з метою надання психолого-

педагогічної допомоги батькам учнів протягом року у закладі працювала 

Школа свідомого батьківства, під час якої щомісяця проводилися психологічні 

тренінги та консультації з психологом на актуальні теми навчання та виховання 

дітей.   

Значна увага протягом навчального року приділялася питанням безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу та попередженню дитячого 

травматизму. З учнями закладу перед та після канікул проводився цільовий 
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інструктаж і фіксувався в журналах інструктажів з безпеки життєдіяльності в 

кабінетах та спортзалі. Питання безпеки життєдіяльності дітей обговорювалися 

на класних батьківських зборах, висвітлювалося на шкільному сайті. 

Класні керівники 1 – 11 класів регулярно проводили профілактичні бесіди 

щодо запобігання дитячого травматизму, безпеки життя в побуті, в громадських  

місцях та місцях масового скупчення людей. Проводилися додаткові бесіди за 

фактами нещасних випадків з учнями району, міста.  

Протягом 2018-2019 н.р. у навчальному закладі сталося 4 випадки 

травматизму з учнями під час освітнього процесу без складання актів та 2 

випадків зі складанням акту НН. 

Питання щодо безпеки життєдіяльності учнів та запобігання дитячого 

травмування обговорювалися на педраді, нарадах при директору, засіданнях 

ШМО класних керівників та вихователів. 

За результатами медичного огляду 632 учня школи мають основну групу 

здоров’я (78,6%), 152– підготовчу (18,9%), 11 – спеціальну (1,3%), 9 – звільнені 

від занять фізкультурою (1,1%). 

Навчально-матеріальна база навчального закладу з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учнів на задовільному рівні,  відповідає нормативним 

вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в 

надзвичайних ситуаціях на належному рівні. 

 

5. Організація виховної роботи та національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді. 

Відповідно до плану роботи школи №243 на 2018-2019 н.р. виховний 

процес  будувався за такими пріоритетними напрямами: національно – 

патріотичне, художньо – естетичне, родинно – сімейне, екологічне, морально – 

правове і превентивне виховання; профілактика правопорушень; формування 

здорового способу життя; сприяння творчому розвитку особистості; учнівське 

самоврядування. 

З метою реалізації виховної проблеми школи було проведено педагогічну 

раду на теми: «Про стан реалізації у закладі освіти правопросвітницьких 

проектів «Я маю право!» та «Школа – толерантне середовище» (жовтень, 2018), 

«Налагодження співпраці класних керівників з батьківською громадою щодо 

формування особистості» (січень, 2019), «Про стан роботи учнівського 

самоврядування в школі: проблеми, здобутки, перспективи» (березень, 2019). 

Протягом навчального року були проведені традиційні шкільні заходи: 

свято Першого дзвоника (Освітній ярмарок, ігрова програма для учнів 

початкової школи), День Учителя, виставка поробок «Осінні мотиви», День 

захисника України, Посвята в першокласники, День української писемності та 
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мови, Конкурс для учнів 5-11 класів “Міс та містер Осінь”, цикл Новорічно-

Різдвяних свят ( Конкурс на кращу новорічну іграшку, Новорічно-різдвяне 

дійство, благодійний ярмарок, Новорічно-розважальна  вистава для учнів 1-4 

класів «Новорічні  пригоди»), День зустрічі Весни, Свято до 8 Березня, 

Шевченківські дні, День пам’яті Чорнобильської трагедії, День пам'яті та 

примирення, День вишиванки, День відкритих дверей для майбутніх 

першокласників, Свято Останнього дзвінка. 

Варто відзначити події навчального року, до яких були проведені заходи 

національно-патріотичного спрямування: 

- День Гідності та Свободи України (радіогазета «День національної 

гідності та свободи», тематичні виховні години  в 1-11 класах,  екскурсії до 

шкільної Зали «Герої незалежності» для учнів 3-4 класів, конференція «Молодь 

у боротьбі за незалежність» для учнів 9-11 класів, патріотична перерва «Усі ми 

– вільні, усі ми – гідні» для 2-4 класів, флешмоб «Птах гідності та свободи» 

(Що для тебе означає «бути гідним»?) для учнів 5-11 класів. 

- День Збройних Сил України (урочисте зібрання «Діти вдячні за безпеку 

солдату» за участю військовослужбовців 101окремої бригади охорони 

Генерального штабу Збройних Сил України, проведення творчого  конкурсу  

малюнків «Малюнок на фронт», листівок «Лист Герою», оберегів, виготовлені 

власноруч учнями 1-4 класів, бійцям 101 окремої бригада охорони ГШЗСУ, які 

перебувають в АТО, змагання зі стрільби серед учнів 5-11 класів, переможці  

нагороджені грамотами командувача 101 окремої бригади охорони ГШЗСУ, 

проведення виховних годин «Збройні Сили України наші захисники» в 1-11 

класах). 

 - День Соборності України (інформаційна хвилинка на уроках 

«Соборність нашої держави» (виконання гімну України), радіожурнал «Усі ми 

єдині: Україна для нас – ми для України», патріотичний флешмоб «Ланцюжок 

єдності», літературно-музична композиція «Соборна мати Україна – одна на 

всіх, як оберіг» для учнів 5-7 класів, екскурсія до музею Другої світової війни 

учнів 10 класу (музейний урок «Слово свідка»).  

- До вшанування пам’яті Героїв  Крут (виховні години «Крути: і сум, і біль, 

і вічна слава», радіожурнал «Бій за майбутнє України», Історична година «Волі 

народної дзвін» для учнів 7-8 класів, кінолекторій «На шляху до суверенності» 

для учнів 9-10 класів  за участю представників Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка Подільського району м. Києва). 

- До вшанування Героїв Небесної Сотні  пройшов Патріотичний марафон 

миру серед учнів 1-11 класів (інформаційна хвилина «Патріоти – гордість 

країни» (виконання гімну України), літературна композиція «Пам’яті Героїв 

Небесної Сотні» для учнів 8-11 класів, патріотичні флешмоби «Діти за Мир» 



14 
 

від учнів 1-4 класів та «Ми за Мир» від учнівського самоврядування, Коло 

Дружби заради миру в Україні ). 

- День зустрічі Весни (майстер-класи по оздобленню обрядового печива та 

кексів, малювання весняних пташок, виготовлення привітальних листівок для 

мам, бабусь, заплітання коси та водіння хороводів із закликанням весни в 1-4 

класах, свято-конкурс «Весну зустрічаємо, косу заплітаємо», учасницями якого 

були дівчатка 1-4 класів. Свої образи (етнографічний та сучасний ) вони 

представляли у відео сюжетах, танцях). 

- Заходи до Дня пам’яті та примирення і 74-річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні (урочиста лінійка «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуто», фестиваль воєнних пісень серед учнів 5-11 класів).  

- Заходи до Дня сім’ї і дня української вишиванки під гаслом «Я, моя 

родина й вишивана Україна» (загальношкільний Парад вишиванок «Ми діти 

твої, Україно!», екологічна акція «Рослини – символи України» (озеленення 

шкільних клумб), майстер-класи та уроки творчості й майстерності «Вишивана 

моя Україно!» в 1-4 класах, благодійний ярмарок «Допоможемо школі стати 

кращою».  

Варто  відзначити  благодійну діяльність  шкільної родини. Вперше 

вчителі, учні та батьки взяли участь у Всеукраїнському Дні Добрих справ, який 

проходить 27 листопада -  «Щедрий вівторок» (були зібрані речі для учнів 

нашої школи, які опинилися в складних життєвих обставинах).З особливим 

ентузіазмом, сповнені милосердям, співчуттям, добротою та щирістю учні та 

батьки вже вдруге долучаються до акції «Великодній кошик для бабусі»(для 

самотніх людей похилого віку та ветеранів війни), яку проводить Подільська 

районна організація Товариства Червоного Хреста міста Києва, всеукраїнської 

акції «Вишиванка дітям ООС» та благодійного ярмарку «Допоможемо школі 

стати кращою», екологічної  акції «Рослини-символи України» (озеленення 

шкільних клумб). Учні початкових класів постійно беруть участь в акціях 

«Малюнок на фронт», «лист Герою». Активно розвивається волонтерська 

діяльність в 2-Б класі (класовод  Дончук Л.М.) та в групі продовженого дня 3-4 

класів (вихователь Литовченко Ю.В.), учні постійно передають малюнки, 

листівки, поробки, солодощі бійцям зони ООС. 

Приділяється увага до підготовки та участі учнів  у міських, районних  

виховних  заходах:   

- міській патріотичній вишкіл-грі «Козак-квест»; 

- районні туристичні змагання «Козацькі манівці»; 

- районних військово-спортивних змаганнях з вогневої підготовки 

«Снайпер Подолу», присвячені Дню Захисника України; 
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- ІІ (міському) етапі  конкурсу КВПУ швейного та перукарського 

мистецтва «Ситцева рапсодія» (переможці конкурсу: нагорода «Гран-прі» - 

учениця 11 класу Коберник А., І місце –  учениця 9-А класу Ларіна М., ІІ місце 

– учениця 10 класу Павліш С.,ІІ місце – учениця 9-А класу  Мельник А.); 

- міському конкурсі КВПУ швейного та перукарського мистецтва 

«Кулінарний калейдоскоп» (переможці конкурсу: Гран-прі - учениця 11 класу 

Коберник А., ІІ місце - учениця 9-А класу Ларіна М., ІІІ місце - учениця 10 

класу  Павліш С.); 

- міському конкурсі КВПУ швейного та перукарського мистецтва 

«Чарівний локон» (Із 60 учасників  наші конкурсантки здобули три перших і 

два других місця); 

- районний, міський правовий турнір  «Права дітей»; 

- районна квест-вікторина, присвячена Дню Соборності України за участю 

команди 10 класу; 

- районний конкурс читців «Поетична зірка» (учениця 5-А класу Месенко 

О. посіла ІІ місце у номінації «Індивідуальне художнє читання»); 

- районний конкурс-фестиваль «Подільські зірочки» (серед 60 найкращих 

учасників учениця 8-А класу Сахновська Д. здобула І місце у номінації 

"Вокал"); 

- інтелектуально-правовій  грі «Справи судові»,  

- районні спортивні змагання з футболу, міні-футболу для дівчат, 

волейболу, шахів, тенісу; 

- змагання І районного етапу  Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у якій рій «Гайдамаки» посів 7 місце серед 

19 роїв району. 

У 2018-2019 н.р. з боку класних керівників значна  увага приділялося 

краєзнавчій та художньо-естетичній  роботі з учнями. Було організовано такі 

екскурсії: 15 екскурсій в музеї (Музей мистецтва ім. Ханенків – 8-А,Б кл., 

Музей Води – 1-А, 2-А, Хата-музей ім. Т.Г.Шевченка – 3-А, 3-В,5-А кл., Музей 

хліба – 2-Г,3-А, 6-Б кл., Музей Авіації – 8-Б кл., Музей книги та друкарства - 9-

Б кл., Музей ДСВ –   7-А, Музей Медуз – 1-А,2-Г, Музей іграшок – 3-В, Музей 

ілюзій – 4-А), 3 автобусні  екскурсії (фабрика «Ялинкових прикрас» - 1-А,2-А, 

Китаєво – 8-А кл., Страусина ферма - 2-А,2-Б кл.), зоопарк (2-Г кл.), 

Експериментаріум (1-В ,4-В  кл), Ботанічний сад (6-А кл.), 7 походів в 

кінотеатри Києва (1-В,1-Г,2-Г,6-Б, 4-Б, 4-В,7-А кл.), 9 екскурсій до НЕНЦу ( 1-

А,1-Б,1-В,2-Б,3-Б,6-А,6-Б,7-А),  2 походи в театри Києва (театр на Липках – 5-

А, театр ім. І. Франка – 9-Б кл.), кулінарна Академія – 3-А клас, дитячий центр 

«Дитяча планета» -1-А,1-Г,2-А,3-В,4-А, 5 пішохідних екскурсій по місту  – 3-Б, 

4-А,7-Б,8-Б,9-Б, 2 походи в  районну бібліотеку № 123 – 2-Б,3-Б кл. 
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Найбільшу кількість екскурсій в 2018-2019 навчальному році проведено у  

1-А та 2-А класах (кл. кер. Ісаєнко Ю.В. та Дупліхіна А.О.). Активно у цьому 

напрямі працювали також класні керівники 1-В класу Василенко Т.Ю., 2-Б 

класу Дончук Л.М., 2-Г класу Вітько Ю.Р., 3-А класу Ширман Н.В., 3-Б класу 

Бойко М.С., 3-В класу Власюк О.І., 4-В класу Карпенко І.С., 6-А класу Балик 

А.Р., 7-А класу Зеленська О.І., 8-Б класу Коренська В.А., 7-Б класу Власова 

А.Г., 8-А класу Мельник В.О., 10-А класу Крупко Л.В., 11-А класу 

Мушинський В.І. 

У рамках  реалізації Всеукраїнського правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» пройшли  такі заходи: виховні години в 1-11 класах «Мої права та 

обов’язки»; конкурс малюнків та стіннівок «Моя Україна – правова держава»; 

Тиждень правових знань; учнівська конференція «Діти. Злочин. Покарання», 

відеолекторії  за участю представників Міністерства юстиції України, Сектора 

ювінальної превенції, участь у районному та міському турнірах «Права дітей» 

та «Справи судові», заходи, спрямовані запобіганню та протидії булінгу. Робота 

з цієї тематики буде продовжуватись також у 2019-2020 н.р. 

 

 

26.09.2019 

 

Директор школи       Л.О.Матвєєва 

 

 

 
 


