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1. Підвищення рівня організації освітнього процесу у закладі освіти 

1.1. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти 

 

У 2020 – 2021 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», інших чинних законодавчих та нормативних 

документів. 

Запланована в минулому навчальному році робота виконана. Вона 

забезпечила розвиток творчості в учнівському та учительському колективах, 

сприяла самореалізації вчителів та учнів. 

Станом на 1 вересня 2020 року кількість учнів становила 979 дітей, на 

кінець навчального року - 975 учнів. Протягом року до школи прибуло 87, вибуло 

80 учнів. На початок 2021 - 2022 навчального року в закладі 36 класи, із них 1 - 

4-х - 16 класів, 5 - 9-х - 16 класів, 10-11-х – 4, в яких навчаються 1048 учнів. 

Педагогічним колективом середньої загальноосвітньої школи №243 

докладено чимало зусиль щодо розширення й розвитку мережі закладу. За 

останні п’ять років кількість класів зросла на 11 (з 25 до 36), а чисельність учнів 

зросла майже удвічі (на 376): 

2016-2019 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

22 604     25 684 27 806 31 918 33 979 36 1048 

 

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 9,11-х класів 2021 року - працевлаштовані, про що свідчать 

результати наведеної нижче таблиці: 
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Варто зауважити, що протягом останніх двох років більше половини 

випускників 9-х класів продовжують здобувати загальну середню освіту у своєму 

закладі. Тоді як збільшується частка випускників 11-х класів, які не продовжують 

навчання у вищих закладах освіти. 

Саме тому, одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу 

закладу є проведення діагностики учнів 8-9-х класів щодо професійного 

самовизначення, допрофільної підготовки у 5-9-х класах. 

Саме тому, одним із пріоритетних завдань педагогічного колективу 

закладу є проведення ранньої діагностики учнів 6-7 класів та обов’язкової 

діагностики учнів 8-9-х класів щодо професійного самовизначення, допрофільної 

підготовки у 5-9-х класах. 

 

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо  

впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес 

У закладі створюються умови для організації варіативності навчання та 

вживаються заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в 

освітній процес. Так, допрофільна підготовка здійснювалася за  навчальним 

планом для  поглибленого  вивчення  англійської мови у 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А 

класах, української мови – у 7-Б класі,  

Враховано побажання батьків за результатами анкетування у 2019-2020, 

2020-2021 н.р. та запроваджено дослідно-експериментальну роботу 

«Упровадження мультипрофільного навчання у середній загальноосвітній 

школі». Для цього у 10-11-х класах  розпочато вивчення на профільному рівні 



таких предметів:  алгебри і геометрії (А-2, В-2), англійської та німецької мов (А-

1, В-1), української мови та історії України (А-3, В-3). 

У 2020-2021 н.р. 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класи працювали за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» (уч. Власюк О.І., Ісаєнко Ю.В., 

Надзьон О.О., Дупліхіна А.О.). З 2020-2021 н.р. програму НПП «Інтелект 

України» продовжено для учнів 5 класу. У 2021-202 н.р. за програмою НПП 

«Інтелект України» будуть навчатися учні 6 класу.  

Завершено дослідно-експериментальну  роботу на всеукраїнському рівні  

над  темою «Моделювання  навчально-виховного  процесу  паралельного  

вивчення двох  іноземних  мов  з  І  класу в  загальноосвітній  школі». У 2020-

2021 н.р. в експерименті брали участь 2 класи: 4-Б та 4-В (уч. Зеленська О.І., 

Шустерова О.М., Вишатицька М.Л., Дроненко І.В.), яким охоплено 59 молодших 

школярів (12% учнів початкової школи). Усього за час дослідно-

експериментальної  роботи було охоплено навчанням 94 учнів (3 класи) 

початкової школи. Учні зможуть продовжити навчання у 5 класі за типвим 

навчальним планом з вивченням двох іноземних мов. 

На 1.09.2020 року у закладі було відкрито 5 інклюзивних класів за 

висновками ІРЦ, ПМПК (3-В, 4-Г, 7-В, 8-Б, 10-Б), протягом року вибуло в інші 

школи 2 учнів (3-В, 4-Г), на 1 учня 7-В класу надано висновок ІРЦ. Таким чином, 

у ІІ семестрі  2020-2021 н.р. за індивідуальними освітніми програмами навчалося 

10 учнів з особливими освітніми потребами, з яких 4 – в інклюзивних класах на 

підставі висновків ІРЦ, ПМПК (7-В-2, 8-Б, 10-Б класи- по 1), 6 – за 

індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) на підставі довідок 

ЛКК (2-Б, 3-Г, 6-А, 7-В, 10-Б, 11-Б класи). 

Важливим інструментом системи управлінської діяльності  є внутрішній 

моніторинг освітньої діяльності, вивчення навчальних предметів відповідно до 

перспективного плану, затвердженого Стратегією розвитку закладу освіти на 

2020-2025 роки. 

Аналіз перевірки сформованих компетентностей учнів 4-х класів з 

української мови показав такі результати: із 95 учнів, які виконували письмову 

роботу, високий рівень отримали 23 (24%), достатній рівень – 33 (35%), середній 

рівень – 25 (26%), початковий  рівень – 14 (15%). Середній бал – 7,1. 

Кращі результати навчальних досягнень учнів 4-А класу, які показали 

переважно високий і достатній рівень сформованості (88%), середній бал - 9. 

Моніторингом з української мови охоплено 381 учень 5-11 класів, що 

становить 78,5% від загальної чисельності здобувачів освіти 5-11 класів. 



Результати моніторингу знань з української мови показали, що більшість 161 

(42%) учнів 5-11 класів мають знання достатнього рівня, 136 (35%) –  середнього, 

49 учнів (13%) - високого, 37 (10%) -  початкового. 

 Найкраще справилися із завданнями моніторингу учні 8-х класів - 65% 

високого і достатнього рівні, 11-х і 7-х класів – по 62%, низькі якісні показники 

– у 9-х та 10-х класів – відповідно 29% та 37%. 

Якісні показники виконання моніторингових робіт показали розбіжність з 

річним оцінюванням – відповідно 55% та 66% учнів виконали роботи на 

високому і достатньому рівнях. Суттєвою є різниця між показниками річного 

оцінювання (4%) та моніторингу (10%) за часткою учнів, які показали 

початковий рівень навчальних досягнень.  

Найкращий результат за наслідками моніторингу з української мови 

показали учні  10-х класів ( група з профільним вивченням  української мови). 

Усього виконували контрольну роботу  12 учнів. З них: 5 учнів ( 42%) отримали 

бали високого рівня навчальних досягнень, 7 учнів (58%) -  показали  достатній 

рівень навчальних досягнень. Якість знань- 100% . 

За результатами проведеного моніторингу з української мови серед учнів 

5- 11 класів якість навчальних досягнень учнів у порівнянні з річним 

оцінюванням за 2020-2021 навчальний  рік  є нижчою майже в усіх класах, крім: 

5-Б ( показник результату контрольних робіт вище на 9%); 7-А ( вище на 1%); 7-

Б клас (вище на 6,7%). 100% підтвердили якість знань з предмету учні 8-А класу. 

Результати моніторингу знань з математики  показали, що більшість учнів 

5-11 класів мають знання достатнього та середнього рівнів – відповідно 105 (35%) 

та 104 учнів (34%), майже 1/5 частина здобувачів освіти 56 (18%) – початкового 

рівня, 37 (13%) - високого рівня. 

Перші місця у рейтингу класів за результатами моніторингу знань учнів з 

математики за 2020-2021 н.р. зайняли учні 5-х та 7-х класів, де  показники 

високого і достатнього рівнів становлять відповідно 63% та 62%.  Найменші 

якісні показники  мають учні 9-х та 10-х класів – відповідно 18% та 30%. 

Найбільше учнів, які отримали оцінки початкового рівня навчальних 

досягнень за моніторингові роботи, у 9-х, 6-х та 8-х класах – відповідно 32%, 26% 

та 23% . 

За результатами моніторингу з математики у розрізі окремих класів 

найвищі показники мають учні  6-А та 5-А класів – відповідно 94% та 72%,  5-Б 

та 11-А класів - 79% та 77%, 7-Б класу - 70%. 



Низькі результати за підсумками моніторингової роботи показали учні 9-Б 

і 8-Б класів, де достатній і високий рівні навчальних досягнень мають відповідно 

0% та 25% здобувачів освіти, та 6-В і 10-Б класів – 16% і 25% учнів мають 

достатній і високий рівні. 

За результатами проведеного моніторингу з математики  серед учнів 5- 11 

класів за 2020-2021 навчальний  рік  якість навчальних досягнень учнів, у 

порівнянні з річним оцінюванням, є нижчою майже в усіх класах, крім: 8-А 

(показник результату контрольних робіт вище на 12%) та 6-А класів (вище на 

5%). 

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів 4-х класів за 2020-2021 н.р. 

показав, що загальний показник успішності несуттєво зменшився на 1% і 

становить 95%, рівень якості знань – з 87% до  70%, що на 17% менше , ніж у 

минулому навчальному році. 

Навчальні досягнення  високого рівня мають 25 учнів 4-х класів (22%). 

Найбільше  таких учнів у:   4-А класі – 8 учнів, 4-В -7 учнів, 4-Б - 6 учнів. 

На достатньому рівні закінчили 2020-2021 н.р. 58 учнів 4-х класів (48 %), на 

середньому – 30 (25 %), на початковому - 6 здобувачів освіти    (5 %) із 4-Б (1) та 

4-Г (5) класів. У 4-А та 4-В класах учні з початковим рівнем навчальних 

досягнень відсутні.   

За показником середнього балу успішність учнів 4-х класів за 2020-2021 

н.р. становить 8,4 бали, що вище на 0,2 від попереднього 2019-2020 н.р. У 

рейтингу успішності учнів 4-х класів за середнім балом трійку лідерів  

сформували: 4-В клас – 9,6 балів, 4-А та  4-Б класи – відповідно по 8,7 та 8,8 балів. 

.Найменші результати рейтингу – 6,6 балів у   4-Г класі. 

Найвищі (100%) показники успішності мають учні 4-А,В класів з 

англійської та української мов. Рівень успішності з математики становить 100% 

лише у 4-А,В класах, у 4-Б класі цей показник становить 97%, а найменшим він 

є у 4-Г класі - 88%. Нижчими від усіх є показники рівня успішності з англійської 

мови учнів 4-Г класу. 

У розрізі предметів найвищі показники якості навчальних досягнень мають 

учні 4-х класів з літературного читання – 92%, природознавства – 85%, а 

найменшими – з математики – 79%, англійської мови – 78%, української мови– 

77%.  

За показником середнього балу у розрізі предметів видно, що найвищі 

результати мають учні 4-х класів з літературного читання – 9,2 балів та 

природознавства – 8,7, найнижчі результати – з української та англійської мов – 

по 8,0 балів.  



У  2020-2021 н.р.  у закладі  навчалося 485 учнів 5-11-х класів, що на  101 

учнів (на 21%) більше, ніж у минулому році. За підсумками 2020-2021 н.р. досить 

суттєво знизилися якісні показники навчання. Так, успішність учнів становить 

86% (проти 98% у 2019-2020 н.р.), якість навчальних досягнень учнів 5-11 класів 

становить 33 %, проти 67% у минулому навчальному році, учнів 4-х класів - 82% 

, що на 5% менше, ніж у 2019-2020 н.р. Учні 1-3 класів оцінювалися вербально. 

На високому рівні 2020-2021 н.р. закінчили 25 учнів 5-11 класів  (5 %), на 

достатньому – 135 (28 %), на середньому – 259 (53%),  на початковому – 66 (14%).  

Найбільше учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, 

навчаються у 6-А та 8-А класах – по 6, у 5-А та 5-Б класах – по 3, у 7-А і 9-А 

класах – по 2. 

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 21 

учень 5-8,10-х класів: 5-А клас -3 (Шкурко Ігор, Штогріна Олена, Шурубор 

Ганна), 5-Б клас – 3 (Блануца Софія, Савчук Олег, Зацаринна Віра), 6-А клас – 6 

(Байдачна Софія, Власенко Вікторія, Калініченко Софія, Йолкіна Марія, 

Сохатська Дарина, Становова Вікторія), 7-А клас – 2 (Дьяченко Єгор, Нікітченко 

Надія), 8-А клас – 6 (Костенко Дмитро, Костенко Олександр, Кривошей 

Владислав, Бойко Даніїл, Дронова Марія, Кравченко Марія), 10-Б – 1 

(Осуховська Марія). Свідоцтва з відзнакою отримали 2 учня 9-А класу Іващенко 

Марія, Якименко Дар’я та «Золоті медалі» - 2 учня 11-х класів Гордашко 

Катерина та Левчук Олена. 

Однак, у цьому навчальному році набагато зросли показники навчальних 

досягнень середнього та початкового рівнів – відповідно 53% (проти 31%) та 

14% (проти 2% у минулому навчальному році). Найбільше учнів, які мають 

початковий рівень знань з окремих предметів, у   7-Б класі – 16 (54% учнів класу), 

по 10 (1/3) таких учнів у 7-В та 9-Б класах, 8 (27%) – у 8-Б класі, 7 (19%) – у 5-В, 

6 (22%) – у 6-Б класі, 4 (15%) – у 6-В класі, 3 (12%) – у випускному 11-Б класі, 2 

(9%) – у 9-А класі. Також необхідно зазначити, що 18 учнів, які навчаються на 

достатньому рівні, але мають по одній оцінці середнього рівня.  

Одним із вагомих чинників появи негативної тенденції є зміна форматів 

навчання протягом року (очний і дистанційний), відсутність введення  

внутрішнього моніторингу оцінювання знань учнів класними керівниками, 

недостатня робота з батьками по інформуванню про результати оцінювання 

здобувачів освіти. 

За показником середнього балу успішність учнів основної та старшої школи 

за 2020-2021 н.р. становить 8,1 балів, як і попереднього 2019-2020 н.р.  Рейтинг 



успішності учнів по класах за 2020-2021 н.р. показує, що за середнім балом cеред 

5-11 класів трійку лідерів сформували: 6-А клас – 9,3 балів, 5-А клас – 9,1 балів, 

11-А та 8-А класи – по 9,0 балів. Останні позиції займають: 9-Б клас – 6,6 балів 

проти 6,7 балів у минулому році, 7-В клас - 6,9 проти  7,2 балів, 7-Б клас – 7,2 

балів  проти 7,1.  

За результатами  зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-х класів 

ЗЗСО №243 протягом 2017-2019 років спостерігалася позитивна динаміка. Як 

показує рейтинг шкіл Києва, результати ЗНО у закладі за 2019 рік вищі на 81  

позицію у порівнянні з 2017 роком. Тоді як за 2020 рік результативність 

проходження ЗНО учнями 11 класів знизилася на 55 пунктів. Однак, за 

результатами основної сесії ЗНО-2021 ЗЗСО №243 зайняла 251 місце у рейтингу 

шкіл Києва і 14 місце – у Подільському районі. 

За останні 5 років найкращою була успішність участі учнів закладу освіти 

у ЗНО у 2019 році (97%), найгіршою – у 2017 році (90%). У 2021 році 93% учнів 

11 класів склали ЗНО. 

У першу чергу це пояснюється низькими показниками успішності за 

середнім балом учнів 11-х класів. Так, з математики та англійської мови 

успішність склала відповідно 72% та 87%, а середній бал – відповідно 5,2 та 6,9. 

Це найменші показники результативності ЗНО-2021 серед інших предметів. 

Щодо якісних показників навчальних досягнень, визначено, що найменшою 

виявилася якість знань учнів 11-х класів з математики та біології – відповідно 

33% та 43%.  

Крім того, проблемою загальноосвітньої школи є відсутність відбору до 10-

х класів, низька мотивація випускників, недостатня співпраця вчителів з 

батьками щодо контролю за успішністю і відвідуванням учнів випускних класів. 

Відповідно низьким будуть результати вступу випускників до вищих навчальних 

закладів -  90%. 

1.3. Організація різних форм позаурочної роботи. 

У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін у 2020 році взяли участь 160 учнів 6-11 класів, що становить більше 

50% від їх загальної чисельності по закладу. Але це на 11% менше, ніж у 2019 

році. Переможцями стали 36 учнів (24%). 

Рейтинг предметів по школі за кількістю призових місць за останні три роки 

показав, що найбільше переможців підготовлено з трудового навчання (уч. 

Ходзицька І.Ю., Чхало В.І.). 

У І (шкільному) етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика у 2020 році взяли участь 147 учнів, з них 43- учні 3-4-х класів, 

104 – 5-11-х класів (20% від загальної чисельності учнів 3-11 класів). 



Переможцями стали лише 11 учнів (7% від загальної кількості учасників). 

У І (шкільному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

тараса Шевченка у 2020 році взяли участь 42 учнів 5-11 класів (8,6%), 

переможцями якого стали лише 6 учнів (1% від кількості учасників). 

У міських інтелектуальних змаганнях «Ерудит» з 36 учнів-учасників від 

нашого закладу, 4 посіли призові місця, а саме: одне (ІІ місце)- з української мови 

(Осуховська Марія, учениця 10-Б класу), три – з біології (Бойко Даніїл, учень 8-

А класу, І місце; Гордашко Катерина, учениця 11-А класу, ІІ місце; Осуховська 

Марія, учениця 10-Б класу, ІІІ місце). 

У Всеукраїнській онлайн-олімпіаді з німецької мови «SMILEY» брали 

участь15 учнів закладу, з яких 2 стали переможцями (Дем’янюк Лілія, учениця 

4-В класу, І місце; Ярцев Кирило, учень 4-В класу, ІІІ місце). 

Активну участь показали учні під час проведення Всеукраїнських інтернет-

олімпіад «На урок» та «Всеосвіта». Усього взяли участь в олімпіадах 225 учнів, 

з яких переможцями стали 45 (20%). Найбільша кількість учасників було 

представлено з української мови та літератури (120), з них 17 (14%) – посіли 

призові місця. 

До 150-річчя з дня народження Лесі Українки учні 6-А класу (учитель 

Маншиліна М.В.) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі  «150 облич Лесі 

Українки» від проєкту «На Урок», шість учнів стали його призерами: І місце- 

Долгашов Віталій, Москалюк Софія, Бугайчук Тетяна, Бабюк Галина, ІІ місце – 

Калініченко Софія, ІІІ місце – Бондар Даніїл. 

У 2020 році 134 учня нашої школи  (уч. англійської мови Зеленська О.І.) 

взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «ГРІНВІЧ», за результатами якого троє 

стали переможцями (І місце) – Месенко Ілля (уч.4-А класу), Заєць Артем (уч.5-Б 

класу), Месенко Олександра (уч. 7-А класу). 

У 2020-2021 н.р. учні закладу освіти взяли участь у спортивних змаганнях. 

Так, у районному турнірі з шахів «Кришталева тура» взяли участь двоє учнів, з 

них учениця 2-Б класу Череднікова Аліна посіла ІІ місце, учень 11-Б класу 

Гончарук Андрій - ІІІ місце. 

Протягом навчального року ефективною була робота вчителів щодо 

проведення предметних тижнів. Кожне з методичних об’єднань  закладу освіти 

при проведенні тижнів показали різноманітні форми роботи׃ майстер-класи, 

відкриті уроки, квести, виховні заходи, інтелектуальні ігри, захист творчих 

проектів тощо. Відповідно до сучасних вимог проведено уроки під час STEM-

Тижня молодшого школяра, де вчителями було приділено велику увагу дослідно-



експериментальній, інформаційно-освітній, виховній роботі. Особливо слід 

відзначити  урок-захист проєктів у 3-Б класі «Досліджуємо різноманітний світ 

рослин» (уч. Гуменюк Н.І.),   урок-проєкт у 3-А класі «Сонце – невичерпне 

джерело енергії» (уч. Ісаєнко Ю.В.), урок-вікторину у 3-Г класі «Вода-сік життя»  

(уч. Крамаренко О.Ю.), урок-практикум у 1-А класі «Рослини-частина живої 

природи» (вч. Надзьон О.О.), уроки-дослідження (вч. Карпенко І.С., Вітько Ю.Р., 

Ященко Т.О., Дончук Л.М., Дупліхіна А.О.). 

 

2. Заходи щодо зміцнення і модернізації матеріально-технічної бази школи. 

Сьогодні держава інвестує в освіту і ми це вже відчуваємо. Для підготовки 

закладу освіти до нового 2020-2021 навчального року та продовження 

впровадження реформи Нової української школи у 2020 році за рахунок 

бюджетних коштів поліпшено матеріально-технічну базу закладу, зокрема 

придбано 4 комплекти учнівських парт для 1-х класів, мультимедійне 

обладнання (1), дидактичні засоби для вчителів 1-х класів, 5 ноутбуків. 

Забезпечено заклад необхідними санітарно-гігієнічними засобами для навчання 

школярів в умовах обмеженого карантину. Загальна сума використаних 

бюджетних коштів за 2021 рік становить понал 500 тис. грн.  

За кошти від оренди ПНЗ «Німецько-українська міжкультурна школа в 

місті Києві» (за 2019-2022 роки)  здійснено ремонтні роботи  та оновлено актову 

залу школи, яка не ремонтувалася майже 20 років, на загальну суму майже 800 

тис. грн. 

Завдяки діяльності Громадської організації "Надія", заснованої 

батьківською громадою школи, у 2021 році закуплено господарських матеріалів 

й надано послуг на суму понад 64 тис. грн. 

Крім цього, для підготовки закладу освіти до нового 2021-2022 навчального 

року за підтримки депутата Київради Мондриївського В.М. придбано ноутбук. 

Однак, для покращення  функціонування навчального закладу необхідно 

здійснити у першу чергу: оснащення навчальних кабінетів мультимедійними 

комплексами з доступом до мережі Інтернет,  капітальний ремонт  кабінетів, 

рекреацій основної та старшої школи, харчоблоку, 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 2021-2022 

н.р.: 



№ Види та обсяги 

робіт 

Приміщення Виконавець Терміни 

виконан

ня 

Фінансування 

1. Ремонт актової 

зали 

Актова зала Підрядна 

організація 

Липень-

серпень 

Компенса-

ційна орендна 

плата ПНЗ 

«Німецько-

українська 

міжкультурна 

школа в місті 

Києві» 

2. Реставрування 

панелей 

каб.204 Батьківська 

громада 

класу 

Серпень Батьківські 

кошти 

3. Ремонт підлоги  Каб.303 Батьківська 

громада 

класу 

Серпень Батьківські 

кошти 

4 Ремонт підлоги Каб.206    

 Ремонт підлоги Каб.209    

 Ремонт підлоги     

 

3. Заходи щодо забезпечення закладу освіти педагогічними кадрами. 

У 2020 – 2021 навчальному році у загальноосвітньому навчальному закладі 

І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа №243» Подільського  району  м. 

Києва  працювало 70 педагогічних працівників, у тому числі: директор, 4 

заступників директора, 46 вчителі, 8 вихователів ГПД, 4-асистенти учителя,  2 

педагога – організатора, практичний психолог, бібліотекар. 

У закладі  освіти 51 (76%) від загальної кількості педагогів мають вищу 

освіту на рівні спеціаліста (магістра), 16 (24 %)-  педагогічну освіту на рівні 

бакалавра, молодшого спеціаліста або продовжують навчання. 

Якісний склад педагогічного колективу: 

1) Кваліфікаційні категорії: 

• «спеціаліст» - 26 педагогів (37%) 

• «спеціаліст ІІ категорії» - 10 педагогів (14%) 

• «спеціаліст І категорії» - 9 педагогів (13%) 

• «спеціаліст вищої категорії» - 22 педагогів (31%). 

2) Педагогічні звання: 

• «Старший учитель» - 12 педагогів 

• «Учитель – методист» - 8 педагогів 



• «Відмінник освіти» - 5 педагогів. 

Характеристика педагогічного колективу за віком: 

• До 30 років – 22 педагогів; 

• Від 30 до 40 років – 16 педагогів; 

• Від 40 років  - 17 педагогів; 

• Пенсійного віку  - 12 педагогів. 

У закладі освіти в основному сформований педагогічний колектив, так як 

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 

було вжито  необхідних заходів  щодо забезпечення закладу освіти 

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 2020 році педагогічні 

працівники закладу пройшли щорічне підвищення кваліфікації, План підвищення 

кваліфікації  виконано на 94 %. Учитель початкових класів Головінова Г.С., 

вихователь ГПД Самойленко Ю.К., педагог-організатор Немерова І.П. пройдуть 

курси підвищення кваліфікації у 2021 році в обсязі 60 годин (30 годин – за 2020 

рік, 30 годин – за 2021 рік). 

У 2020-2021 навчальному році пройшли атестацію 7 вчителів (10%). За 

результатами атестації одному вчителю присвоєно кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» (уч. української мови і літератури Маншиліна 

М.В.), трьом педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої 

категорії» (уч.математики та інформатики Зайцева К.С., Деревицька Л.А., уч. 

німецької мови Дроненко І.В.), двом - підтверджено раніше присвоєну 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» (уч.фізичної культури 

Крижановська Т.О., уч.початкових класів Власюк О.І.) , одному - підтверджено 

раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» (уч. 

англійської мови Власова А.Г.).    

У 2020-2021 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 закладу, наказом по школі від 31.08.2020 № 157 «Про організацію 

методичної роботи у 2020-2021 н.р.», з урахуванням особистісних професійних 

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». 

Згідно з положеннями Стратегії розвитку загальноосвітнього навчального 

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

району м. Києва на 2020-2025 роки, затвердженої педагогічною радою від 

26.08.2020 (протокол №1), річним планом роботи на 2020-2021 н.р. педагогічний 

колектив закладу працював над реалізацією основних положень Стратегії, 7 

шкільних цільових проєктів: «Єдиний   інформаційний  простір у  школі», 

«Інновації у сучасній школі», «Кожна дитина- обдарована», «Освіта без 

кордонів», «Профільне навчання», «Я маю право!», «Педагогіка партнерства». 

Протягом 2020-2021 н.р. було організовано роботу 6 шкільних предметних 

методичних об’єднань (початкової школи, історико – філологічного циклу, 

іноземних мов, природничо-математичного циклу, художньо – естетичного 

циклу та фізичної культури та спорту) та методичного об’єднання класних 

керівників. 

З метою підвищення рівня кваліфікації вчителів та мотивації до 

інноваційної діяльності на шкільному рівні  проводились наступні методичні 

заходи:  

- Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 1-х класів до 

навчання у школі» (ЗД НВР Хоменко Н.О., психолог Рига О.М.),  

- Круглий стіл «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній 

школі» (ЗД НВР Жиронкіна Л.Б., психолог Рига О.М.), 

- Тиждень педагогічної майстерності, у рамках якого проведено 

Методичний освітній хаб « STEM-урок: перехід до компетентісної моделі 

навчання» (ЗД НВР Хоменко Н.О.),  

-  шкільна практична онлайн-конференція «Обговорення проєкту 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗЗСО №243» 

(директор школи Матвєєва Л.О.), 

- шкільна практична онлайн-конференція «Про завершення дослідно-

експериментальної роботи «Моделювання  навчально-виховного  процесу  

паралельного  вивчення двох  іноземних  мов  з  І  класу в  загальноосвітній  

школі»» (ЗД НВР Жиронкіна Л.Б., Хоменко Н.О.). 

Заклад освіти став опорним для проведення IV етапу Всеукраїнської 

олімпіади з трудового навчання у 2021 році, на базі якого проводилися онлайн-

уроки у 7-х класах з трудового навчання (технічні та обслуговуючі види праці). 

Крім того, другий рік поспіль заклад освіти є пунктом ЗНО у Подільському 

районі м.Києва з п’яти предметів (англійська мова, математика, українська мова, 

історія України, географія). 



Протягом року частина вчителів школи брали участь у конкурсах, 

консиліумах, експериментальній роботі. Так, учитель трудового навчання 

Ходзицька І. Ю. є постійним учасником всіх заходів районного та міського рівнів, 

які проводяться управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації, Інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. Грінченка. Вона 

є співавтором підручників-переможців у конкурсах підручників з трудового 

навчання, членом редакційної ради газети «Трудове навчання», член комісії з 

надання грифів при МОН України, методист-кореспондент при інституті ім. Б. 

Грінченка, керівник проєктів для учнів 5-9, 10-11 класів, голова журі ІІ та ІІІ 

етапів, член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання (обслуговуючі види праці).  Протягом 2020-2021 н.р. учитель узяла 

участь у розробці навчальної програми з предмету «Технології» (5-6 класи) для 

НУШ, виступила спікером на вебінарах від видавництва «Ранок». 

 Учитель української мови і літератури Маншиліна М.В. взяла участь в 

міському освітньому проєкті  «Відкритий урок» на телеканалі «Київ», яка 

провела серію телеуроків з української літератури на тему «Тарас Шевченко, 

«Тополя», «Тарас Шевченко «Заповіт» (7 клас). 

Протягом 2020-2021 н.р. проводилася плідна робота щодо підвищення 

ефективності освітнього процесу під час карантинних обмежень, пов’язаних із 

захворюванням на COVID-19 (березень-травень 2020 року). На основі 

використання інформаційних технологій та електронних платформ на 

достатньому рівні протягом навчального року організовано дистанційне 

навчання у закладі. На сайті закладу створено платформу Google, на якій 

учителями розміщувались завдання та інструктивні матеріали до уроків у розділі 

«Дистанційне навчання» для учнів, які не мають доступу до мережі Інтернет, 

також працював електронний розклад «Онлайн-уроки», де розміщувались 

посилання для учнів на онлайн-уроки на платформі Zoom, тестування на 

платформах «На Урок», «Всеосвіта», «Мій урок»,  «Classroom» та електронний 

класний журнал на платформі Atoms.ua.  

 

4. Соціальний захист,  безпека життєдіяльності учасників освітнього 

процесу. 

У загальноосвітній школі № 243 у 2020-2021  н.р. навчалося 3 дітей 

позбавлених батьківського піклування, 2 – із малозабезпечених сімей, 43- батьки, 

яких є учасниками АТО, 2-  батьки , які загинули в АТО,  16 - потерпілих від 

аварії на Чорнобильський АЕС, 51- із багатодітних родин, 13 – дітей-інвалідів, 

яким приділялася особлива увага з боку адміністрації та педагогічного колективу 

школи. Усього – 130 учнів (13 % від загальної чисельності у школі).  



У 2020 - 2021 н.р. гаряче харчування отримували 968 учнів, з них 

безкоштовні сніданки – 482 (1-4 класи) та 43  (1-11 класи пільгових категорій, з 

яких 1- дитина, позбавлена батьківського піклування,  22– діти із сімей учасників 

АТО, 13- діти із числа внутрішнього переміщення,  7 – дитина-інвалід). 

Вихованці ГПД отримували гарячі обіди за батьківські кошти. 

 Шкільними психологами Рига О.М. і Лябах І.О. проводилася робота в 

діагностичному та консультативному напрямку. Так, за поданням класних 

керівників проводилося обстеження учнів, які мають проблеми у засвоєнні 

програмового матеріалу та відхилення у поведінці. З батьками таких дітей 

проводилися співбесіди.  

 Найбільше звернень до психолога протягом 2020-2021 н.р. було: 

 з боку батьків (24) з таких питань: підвищення мотивації учнів до 

навчання 7), психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (2), 

взаємовідносини «вчитель-учень» (3), взаємовідносини «батьки-діти» (1), 

взаємовідносини «педагоги-батьки» (1), робота з дітьми «групи ризику» (10); 

 з боку педагогів (21) з таких питань: взаємовідносини «вчитель-

учень» (3), готовність до навчання та труднощі у навчанні (1), взаємовідносини 

«педагоги-батьки» (1), адаптація дитини до нового колективу (5), «професійне 

вигорання» педагогів (1), психологічний клімат в учнівському колективі (10); 

 з боку дітей (15) з таких питань: труднощі у навчанні (2), 

взаємовідносини «вчитель-учень» (1), взаємовідносини «батьки-діти» (2), 

самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій (1), 

міжособистісні стосунки (3), підвищення самооцінки та впевненості у собі (3), 

запобігання психологічному тиску серед однолітків, витіснення агресії (2). 

 Внаслідок психологічного анкетування та консультацій з вчителями і 

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

правопорушень, що поставлені на внутрішньошкільний облік - 16 дітей, які 

систематично здійснюють правопорушення, мають девіантну та адиктивну 

поведінку.  З батьками таких дітей проводилися співбесіди. До роботи з цією 

категорією учнів були залучені класні керівники, вихователі, шкільний психолог, 

батьки, адміністрація.   

 Проводилась 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 повну загальну середню освіту”, інформації та 

звіти з цих питань заслуховувались на нарадах при директорові, учнів – 

правопорушників заслуховували на малій педагогічній раді, на засіданнях ради з 



профілактики правопорушень, направлялися до відповідних служб (Служби у 

справах дітей, Сектор ювенальної превенції НП Подільського району м. Києва).  

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 

інструктаж і фіксувався в журналах інструктажів з безпеки життєдіяльності в 

кабінетах та спортзалі. Питання безпеки життєдіяльності дітей обговорювалися 

на класних батьківських зустрічах, висвітлювалося на шкільному сайті. 

Учителями – предметниками проводилися інструктажі перед виконанням 

завдань лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках 

праці, фізкультури. Цільові інструктажі систематично проводилися з дітьми 

перед виїздом за межі закладу: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади тощо. 

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 2020-2021 н.р. у закладі  освіти випадків травматизму з учнями 

під час освітнього процесу без складання актів не було, але були 4 випадки зі 

складанням акту НН (Шкавро Анастасія, учениця  6-Б кл., Андрущенко Валерія, 

учениця  8-А класу, Ставнійчук Валерій, учень 8-Б класу, Бернацький Дмитро, 

учень 9-Б класу). У 2019-2020 н.р. таких випадків було : без складання акту – 0, 

зі складанням - 3. 

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 із 975 учнів школи основну групу 

здоров’я мають 760 (78%), підготовчу - 190 (19,5%), спеціальну 20 (2%), звільнені 

від занять фізкультурою- 5 (0,5%). 

На виконання вимог Кодексу Цивільного захисту, Постанов Кабінету 

Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, плану підготовки цивільного захисту на 2020-2021 роках у 

загальноосвітній школі №243 проводилася відповідна робота. Основні завдання 

з ЦЗ на 2020 рік виконані. Згідно з планом показового Дня ЦЗ проведено 

теоретичні та практичні заняття з учнями.  

Для новопризначених працівників школи проведено навчання з охорони 

праці та перевірку знань (протокол № 1 від 20.11.2020). 

Навчально-матеріальна база закладу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учнів на задовільному рівні,  відповідає нормативним вимогам і 

дозволяє організовувати безпечний освітній процес. 



5. Організація виховної роботи та національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді. 

Відповідно до плану роботи школи №243 на 2020-2021 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: «Булінг в шкільному середовищі» (жовтень 2020), «Аналіз 

відвідування учнями школи за 1 семестр 2020-2021 н.р. (грудень 2020), «Про хід 

реалізації шкільного проєкту «Педагогіка партнерства» (березень 2021). 

Протягом навчального року були проведені традиційні шкільні заходи: 

свято Першого дзвоника «Крок з дитинства  у майбутнє», Олімпійський урок, 

День Учителя, виставка поробок «Осінні мотиви», День української писемності 

та мови, цикл Новорічно-Різдвяних свят, Свято до 8 Березня, Шевченківські дні, 

День пам'яті та примирення, День вишиванки, Свято Останнього дзвоника .  

Варто відзначити події навчального року, до яких були проведені заходи 

національно-патріотичного спрямування: 

- День Державного прапора України та святкування 29-ї річниці 

Незалежності України (урочисте зібрання та покладання квітів до 

меморіальної дошки учаснику АТО, випускнику школи Р.Тимошенку). 

- День Захисника України ( урок мужності «Герої серед нас», спортивні 

естафети «Козацькі забави», висадження алеї хризантем «Дякуємо, 

захиснику!») 

- 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, 

інтерактивні перерви «Що означає бути гідним» для 2-10 класів, участь 4-Г класу 

у Всеукраїнському конкурсі “Будьмо гідними!”, виховні години). 

- До Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років 

(загальношкільна хвилина мовчання, загальношкільної Акція 

“Незабудка пам’яті”, години пам’яті). 

- День Збройних Сил України (урочисте зібрання «Наша гордість і наша 

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

11 класах). 

 - День Соборності України (учнівські  відеопроєкти “Моя Україно, ти у 

світі єдина!” ) 



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

і вічна слава»). 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

(Уроки Мужності "У житті завжди є місце для подвигу "). 

- До відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки (участь у 

районному мистецькому святі «Думи і мрії Лесі Українки», проведено 

поетичний вернісаж «Леся Українка і ми українці» в 5-А класі вчителем 

Маншиліною М.В., вистава «Лісова пісня» у виконанні учнів 11-А класу та 

класного керівника Козленко Ю.І., літературна композиція «На крилах пісень» 

учителем Присідько Л.М., виставка малюнків до творів поетеси). 

- До вшанування Героїв Небесної Сотні  пройшов Патріотичний марафон 

миру серед учнів 1-11 класів (інтерактивні перерви, виховні години,  зустріч 

учнів 9-10 класів з учасниками Майдану "Небесна Сотня: Герої не вмирають", 

відкритий тематичний  урок  історії в 10-х класах). 

- День пам’яті та примирення і 74-річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні (покладання квітів до меморіальної дошки учаснику АТО, 

випускнику школи Р.Тимошенку за участі лідерів учнівського самоврядування, 

«Уроки звитяги» в 5-11 класах, майстер-класи по виготовленню пам’ятного знаку 

«Мак пам’яті» в 1-4 класах).  

-  День Європи в Україні (флешмоб «Україна – це Європа» серед учнів 3-5 

класів, віртуальні подорожі «Країнами Європи» в 6-10 класах) 

-  День української вишиванки  (майстер-клас «Сорочка- вишивана» серед 

учнів 5-8 класів, уроки творчості й майстерності «Вишивана моя Україно!» в 1-4 

класах, мистецький флешмоб «Розфарбуй вишиванку» серед учнів ГПД,  

танцювальний флешмоб «Парад вишиванок» в 1-10 класах, екологічна акція - 

висадження квітів «Квітковий розмай»). 

Варто  відзначити  благодійну діяльність  шкільної родини. Втретє вчителі, 

учні та батьки беруть участь у Всеукраїнському Дні Добрих справ. Проведено 

акції "Підтримай дитину"  (були зібрані речі, художні книги, іграшки, солодощі 

для учнів нашої школи та  дітей з інвалідністю), «Допоможи захисникам» (були 

зібрані та передані речі військовослужбовцям, які  перебувають у військовому 

шпиталі на лікуванні) 

Учні початкових класів постійно беруть участь в акціях «Малюнок на 

фронт», «лист Герою». Активно працює волонтерська діяльність в 4-Б класі 

(класовод  Дончук Л.М.) та серед учнів 1 -4 класів (вчитель інформатики 

Литовченко Ю.В.), учні постійно передають малюнки, листівки, поробки, 

солодощі бійцям зони ООС. 



Слід зазначити, що проведені  заходи мали великий емоційний вплив і 

відіграли значну роль у вихованні моральних та патріотичних  почуттів учнів. 

Приділяється увага до підготовки та участі учнів  у міських, районних  

виховних  заходах:   

- Інтернет-конкурс “Від слова до слова”, присвяченій Дню української 

писемності та мови (переможцями стали учні 8-А класу Беженар Єва, 

Вегера Анастасія, Дронова Марія). 

- Фестиваль Партнерства “Освітній Хакатон-2020”! 

- районний конкурс читців «Поетична зірка» (учень 4-А класу  Моторний 

Денис посіла ІІІ місце у номінації «Індивідуальне художнє читання»). 

- Всеукраїнський конкурсу (онлайн) “150 імен Лесі Українки” 

(переможцями стали шість учнів з 6-А класу) 

- Всеукраїнський конкурс(онлайн) “Будьмо гідними!” (переможцями 

стали учні 4-Г класу: 1 місце – Дяченко Марина, 2 місце – Нурберг Єва, 

Толкачова Дар’я,  Озерський Кирило). 

- Районний  етап VI Кубку Київського міського голови з шахів 

“Кришталева тура”. (переможці: 2 місце - учениця 2-Б класу 

Череднікова Аліна; 3 місце - учнь 11-Б класу Гончарук Андрій). 

 У рамках реалізації шкільного цільового проєкту «Педагогіка 

партнерства» робота з учасниками освітнього процесу здійснюється за 

напрямами: діагностика (онлайн-опитування, анкетування), індивідуальна 

робота, День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників, установчі 

загальношкільні конференції, батьківські зустрічі в рамках проведення Тижня 

партнерства «Від співпраці до успіху», родинні свята, засідання Ради школи, 

тренінги для батьків. Під  час батьківських зустрічей розглядалися питання 

організації дозвілля дітей, запобігання вживання дітьми алкогольних, 

наркотичних речовин, поширення пияцтва, наркоманії, правопорушень, проявів 

насилля в сім’ї та  булінгу. Батьківська громадськість  активно долучається  до  

участь в організації та проведенні загальношкільних заходів, а саме: благодійний 

рух, екологічні акції «Алея захисникам України», «Квітовий розмай», проведення 

майстер-класів, екскурсій. 

У рамках  реалізації І етапу цільового правопросвітницького проєкту «Я 

маю право!»  та протидії усіма видами насилля пройшли  такі заходи: Тиждень 

правового всеобучу (проведення виховних годин «Закон обов’язковий для всіх»), 

уроки дружби; уроки толерантності; відео лекторій «Людина - найвища цінність» 

для учнів 8-9 класів;  Тиждень правових знань, Акція 16 днів проти насилля; 

загальношкільна конференція «Загальні правила учасників освітнього процесу 

ЗЗСО №243», вибори лідера учнівського самоврядування, відеолекторії  за 




