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          Освітній процес у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради здійснюється відповідно до основних положень Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська 

школа»,  Статуту, освітньої програми та плану роботи освітнього закладу. Діяльність 

педагогічного колективу  спрямована на  створення належних умов для навчання і 

виховання учнів, удосконалення змісту освітнього  процесу, упровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 

підлітків.               

                        
 Аналіз структури й мережі школи. Збереження контингенту учнів 

 

На початок 2018/2019 року в освітньому закладі у 29 класах організовано 

навчання  771 учня. У порівнянні із минулим  роком  кількість класів залишається 

стабільною, але  здобувачів освіти  стало більше на 25 більше. Охоплено навчанням 

100% дітей мікрорайону. 

Середня наповнюваність – 30,6 учнів (без спеціальних класів); 26,6 учнів (зі 

спеціальними класами).  

  До 1 класу вступило 92 учнів (2 загальноосвітні класи, 1 – з інклюзивною 

формою навчання); до 10 класу – 31 учень. За три останні роки кількісний склад 

учнів   збільшився в цілому на 13%. 

 

 
              

    

  Освітній заклад забезпечує рівні можливості для навчання дітей з різним 

розумовим та  психофізичним розвитком: 

- класи загальноосвітнього навчання – 18 (576 учнів); 

- класи з інклюзивною формою навчання - 4 (97 учнів, із них 12  дітей з 

особливими освітніми потребами); 

- спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку  - 7 (98 учнів); 



- індивідуальна форму навчання   -   31 учень. 

На кінець навчального року (30.05.2019 р.) – 762 учні. Упродовж року вибуло 15 

учнів, прибуло – 6; переважна більшість вибуття учнів зі школи зумовлена зміною 

місця проживання родини і пов'язана з переїздами. 
 

 

   У 10 і 11 класах (61 учень) упроваджується  філологічний профіль. 

Педагогічний колектив освітнього закладу реалізує освітні завдання на кожному 

ступені навчання відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей, 

спеціалізації навчання.   

 Крім обов`язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, групові, 

факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим 

розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх 

творчих здібностей, нахилів і обдарувань. Спецкурси, факультативні заняття та 

індивідуальні консультації, передбачені освітньою програмою (усього 64 годин), 

проводяться згідно з санітарно-гігієнічними вимогами. Цього року за рахунок 

субвенції для впровадження інклюзивного навчання додатково  надано 113 годин  для 

проведення корекційно-розвиткових занять з учнями з особливими освітніми 

потребами. 

За заявами батьків, в освітньому закладі надаються додаткові освітні послуги на 

госпрозрахунковій основі - 2 групи подовженого дня (20 учнів). 

 

Результати освітньої діяльності  учнів 

 

Рівень навчальної компетентності учнів залишається стабільним. Показник якості  

знань  становить більше 50% у колективах 2-Б, 3-Б, 4-А, 5-А, 5-Б. Якість знань складає 

нижче 25% у колективах 6-А, 7-А, 8-А, 9-Б.  
 

Показники рівня навчальних досягнень учнів освітнього закладу 

 

Класи  

Кількість 

учнів на 

кінець року 

З них Рівень досягнень  

дівчат Хлопців високий достатній середній початковий 

1-А 30 15 15     

1-Б 32 9 23     

1-В 27 16 11     

2-А 31 15 16 2 12 17 - 

2-Б 32 17 15 4 11 17 - 
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1 91 89 - 3 - - - 2 1 

2 92 91 - 1 - - 1 - - 

3 100 99 1 2 - - - 2 - 

4 83 83 - - - - - - - 

5 80 80 - - - - - - - 

6 80 81 2 1 - - - - 1 

7 82 82 2 2 2 - - - - 

8 40 37 - 4 - - 2 2 - 

9 54 54 1 1 - - - - 1 

10 31 30 - 1 - - 1 - - 

11 31 31 - - - - - - - 

Усього 771 762 6 15 2 - 4 6 3 



2-В 13 8 5 - - 12 1 

2-Г 21 7 14 3 9 9 - 

3-А 32 15 17 2 10 20 - 

3-Б 32 17 15 4 14 14 - 

3-В 13 1 12 - - 11 2 

3-Г 22 10 12 1 11 10 - 

4-А 34 13 21 2 22 10 - 

4-Б 34 17 17 2 14 18 - 

4-В 15 5 10 - 1 13 1 

Усього 368 165 203 20 104 151 4 

5-А 31 17 14 3 16 12 - 

5-Б 34 20 14 4 12 18 - 

5-В 15 6 9 - 2 10 3 

6-А 32 18 14 - 6 25 1 

6-Б 33 15 18 1 11 20 1 

6В 16 4 12 - 2 13 1 

7-А 33 14 19 - 5 21 7 

7-Б 32 21 11 1 12 18 1 

    7-В 17 4 13 - 1 15 1 

8-А 29 17 12 1 5 23 - 

8-Б 7 3 4 - - 6 1 

9-А 31 25 6 - 12 14 5 

9-Б 23 9 14 - 5 18 - 

Усього 334 174 160 10 89 214 21 

10 30 24 6 2 5 22 1 

11 31 19 12 - 7 25 - 

Усього 61 43 18 2 12 46 1 

Разом  762 

673 (без 1 

класів) 

382 381 32 205 411 26 

 

 Порівняно з минулим навчальним роком  зріс високий рівень навчальних 

досягнень учнів на 1%, істотно зменшився початковий рівень (на 3%). Дещо знизився 

достатній рівень  (на 1,5%) і збільшився середній (на 2%).  

За результатами навчального року учні 2-11 класів мають навчальні досягнення: 

високий рівень (10-12 балів) –  32 учні (4,8% від загальної кількості здобувачів освіти), 

достатній рівень (7-9 балів) – 205 учнів (30,5%), 

середній рівень (4-6 балів) – 411 учнів (61,1%), 

початковий рівень – 26  учнів (3,9%). 

 

 



Якість знань (високий і достатній рівень навчальних досягнень) учнів 2-11 класів 

складає 35%, що залишається на рівні минулорічного показника.   

За результатами навчальних досягнень 32 учні освітнього закладу нагороджені 

Похвальними листами, 8 одинадцятикласників нагороджені Похвальними грамотами за 

високі досягнення у вивченні окремих предметів. 
    

Моніторинг освітніх досягнень школярів 5-11 класів за предметами 

Предмети Усього учнів 

вивчало 

предмет 

Рівні навчальних досягнень  % високого та 

достатнього 

рівнів 

Високий Достатній Середній Початковий 

Українська мова 382 29 158 194 1 49 

Українська література  382 53 174 155 - 60 

Зарубіжна література 382 47 189 143 3 61 

Математика і алгебра 382 25 125 216 16 39 

Геометрія 171 10 60 98 3 41 

Біологія 315 30 178 106 - 55 

Хімія 233 12 84 135 2 41 

Географія 286 17 120 137 12 48 

Природознавство 75 8 49 18 - 76 

Історія України 270 26 146 98 - 64 

Всесвітня історія 270 29 139 100 2 62 

Правознавство  54 7 35 12 - 78 

Громадянська освіта 26 10 16 - - 100 

Англійська мова 389 39 146 200 4 48 

Французька мова 210 31 114 58 - 69 

Фізика 233 11 72 147 3 36 

Астрономія 31 2 18 11 - 65 

Економіка 31 5 23 3 - 90 

Екологія 31 15 16 - - 100 

Художня культура 31 17 14 - - 100 

Музичне мистецтво  153 83 70 - - 100 

Основи здоров’я  298 64 191 42 - 85 

Образотворче мистецтво 230 105 102 23 - 84 

Інформатика 376 117 178 78 3 79 

Захист Вітчизни 61 40 16 1 - 92 

Фізична культура  

 

393 
зараховано – 18 

звільнено - 30 
155 148 55 - 77 

Трудове навчання 378 176 170 32 - 92 

Мистецтво 89 27 56 6 - 93 

 У порівнянні з результатами 2017/2018 навчального року покращилися показники 

рівня навчальних досягнень учнів з інформатики (на 9%), історії України, 

правознавства, біології (на 7%), хімії, економіки, геометрії (на 4%), української 

літератури, географії,  трудового навчання, фізичної культури (на 3%), зарубіжної 

літератури (на 19%). Стабільні показники якості знань з української мови, екології, 

мистецтва, економіки. Якість знань з алгебри знизилася на 2%. 

 

Результати державної підсумкової атестації (4 класи) 

Українська мова. Літературне читання. 

Клас ПІБ вчителя 
К-сть 

учнів  

в 

класі 

К-сть 

учнів, 

що 

викон 

роботу 

% В % Д % 

В

+

Д 

% С % П % 

4-А Дмитрова О.О. 34 34 100 10 29 18 53 28 82 6 18 - - 

4-Б Біла Н.А. 34 32 94 4 13 20 62 24 75 8 25 - - 

Всього  68 66 97 14 21 38 58 54 79 14 21 - - 



Аналіз  контрольної роботи з української мови та літературного читання  у 4-А 

класі показав, що у порівнянні з І семестром оцінки підвищили із достатнього на 

високий рівень - 8 учнів (24%), із середнього на достатній рівень - 8 учнів (24%),  

більшість дітей класу підтвердили рівень своїх знань. Аналіз  контрольної роботи з 

української мови  у 4-Б класі показав, що оцінки підвищили з достатнього на високий 

рівень – 4 учні(13%), з середнього на достатній рівень -5 учнів (3%).  У порівнянні з 

минулим навчальним роком відсутній показник початкового рівня навченості учнів та 

збільшився показник високого та достатнього рівнів на 22%. 

 
Математика 

 

 

 
 

 

 

 

 

Аналіз  контрольної роботи з математики  у 4-А класі показав, що  в порівнянні з І 

семестром оцінки підвищили із достатнього на високий рівень -7 учнів (21%), із 

середнього на достатній рівень - 1учень (3%),  більшість дітей класу підтвердили 

рівень своїх знань. Аналіз  контрольної роботи з математики  у 4-Б класі показав, що 

оцінки підвищили з достатнього на високий рівень – 6 учнів   (19%), з середнього на 

достатній рівень -7 учнів (7%).Оцінки знизили з достатнього на середній рівень -1 

учень (3%). У порівнянні з минулим навчальним  роком  відсутній показник 

початкового рівня навченості учнів та збільшився показник високого та достатнього 

рівнів на 3%. 

 

Результати державної підсумкової атестації (9 класи) 
 

За рішенням педагогічної ради освітнього закладу від 24.05.2019 року (протокол 

№9)  15 учнів 12-го, 23 учнів 9-го (заочних) класів ПВК-90 та 52 учні 9-х класів  школи  

допущені до державної підсумкової атестації; 2 учнів 9-х класів школи звільнені від 

ДПА за станом здоров’я. 

 При складанні державної підсумкової атестації використовувалися завдання, 

укладені вчителями відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, 

розглянуті на засіданнях методичних об’єднань та погоджених педагогічною радою 

(протокол № 6 від 06.05.2019 року). 

Українська  мова 
Клас Усього учнів Рівень навчальних досягнень 

Високий Достатній Середній Початковий 

9-А 30+1зв. 4 (13%) 16 (54%) 10 (33%) - 

9-Б 22+1зв. 2 (9%) 10 (45%) 10 (45%) - 

Усього 52+2 зв. 6 (12%) 26 (50%) 20 (38%) - 

 

Державну підсумкову атестацію з української мови у формі диктанту складали 52 

учні 9-х класів школи. Більшість учнів 9-А класу підтвердили рівень навчальних 

досягнень, 4 учні підвищили рівень успішності у порівнянні з річним балом. Усі учні 9-

Б класу підтвердили рівень навчальних досягнень з предмету. Якість знань склала 

62%. 

 
 

Клас К-

сть 

учні

в в 
класі 

К-сть 

учнів, 

що 

виконал
и роботу 

% В % Д % 
В+

Д 
% С % П % 

4-А 34 34 100 13 38 14 41 27 69 7 21 - - 

4-Б 34 32 94 7 22 15 47 22 69 10 31 - - 

Всього 68 66 97 20 30 29 44 49 74 17 26 - - 



Математика 
Клас Усього учнів Рівень навчальних досягнень 

Високий Достатній Середній Початковий 

9-А 30+1зв. 2 (7%) 14 (47%) 14 (47%) - 

9-Б 22+1зв. 1 (5%) 4 (18%) 17 (77%) - 

Усього 52+2 зв. 3 (6%) 9 (17%) 40 (77%) - 

 

      За результатами ДПА більшість учнів 9-х класів підтвердили свої річні бали, якість 

знань складає 12%. На 5% знизився достатній рівень, на 3% знизився високий рівень, 

на 1,7 % підвищився початковий рівень. 

Англійська мова          
Клас Складали 

ДПА 
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень 

Початковий 
рівень 
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9-А, Б (річний 
бал) 

25 3 12 14 56 8 32 0 0 

9-А,Б (ДПА) 25 4 16 13 52 8 32 0 0 

Державну підсумкову атестацію з англійської мови (за вибором учнів) складали 25 

учнів (48%). 24 учні підтвердили річні бали, один учень підвищив рівень навчальних 

досягнень. Якість знань складає 68%. 

 

Українська література 
Клас Складали ДПА Рівень навчальних досягнень 

Високий Достатній Середній Початковий 

9-А, Б (річний бал) 16 1 (7%) 8 (50%) 7 (43%) - 

9-А,Б (ДПА) 16 4 (25%) 8 (50%) 4 (25%) - 
Державну підсумкову атестацію з української літератури (за вибором учнів) 

складали 16 учнів 9-х класів. 

Більшість учнів 9-х класів підтвердили рівень навчальних досягнень з української 

літератури, 6 учнів підвищили рівень успішності у порівнянні з річним балом. Якість 

знань складає 75%, що на 18% вище, ніж результати  річного оцінювання. 

 

Біологія 
Клас Складали 

ДПА 

Рівень навчальних досягнень 
Високий Достатній Середній Початковий 

9-А,Б (річний бал) 3 - - 3 (100%) - 

9-А,Б (ДПА) 3 - - 3(100%) - 

Державну підсумкову атестацію з біології (за вибором учнів) складали 3 учні 

(6%), усі виконали роботу на середньому рівні, підтвердивши річні бали. 

 

 Історія України  
Клас Складали 

ДПА 

Рівень навчальних досягнень 
Високий Достатній Середній Початковий 

9-А,Б (річний бал) 8 1(12,5%) 1 (12,5%) 6 (75%) - 

9-А,Б (ДПА) 8 1(12,5%) 1 (12,5%) 6 (75%) - 

 

Державну підсумкову атестацію з історії України (за вибором учнів) складали 8 

учнів (15%), 7 із них підвищили річні бали в межах рівня. 

        За результатами ДПА більшість учнів 9-х класів підтвердили свої річні бали.  

 

 

 



Перемоги учнів в олімпіадах, 

всеукраїнських та міжнародних  конкурсах 

 

      Усього в І етапі олімпіади брали участь 289 учнів 6-11 класів,  на  42 менше 

порівняно з минулим навчальним роком. Збільшилася кількість охочих спробувати свої 

сили з української мови та літератури, англійської мови. Переможців – 124: І місце 

посів 21 учень, ІІ місце – 40, ІІІ місце – 63 учнів. Павлючек Дар’я, учениця 8-А класу,  

здобула перемогу в 6 олімпіадах. 

За результатами  участі у  ІІ етапі предметних олімпіад призові місця посіли 6 

учнів: 

з хімії – Регушенко Марина (10 клас), Павлючек Дар’я (8-А клас ) – ІІІ місце, 

учитель Кириченко В.М. 

з української мови та літератури – Муравйов Геннадій (9-А  клас) – ІІІ місце, 

учитель Жулєва Л.В., Регушенко Марина (10 клас) – ІІІ місце, учителі         

Павловська І.В., Сушко В.В.. 

з англійської мови – Муравйов Геннадій (9-А  клас) – ІІІ місце, учитель 

Коденець І.В.. 

з трудового навчання - Попелишко Вікторія (8-А клас) – ІІ місце, учитель 

Чумаченко Т.М. 

У ІІІ етапі олімпіад брали участь 2 учня освітнього закладу: Попелишко Вікторія - 

з трудового навчання  та Павлючек Дар’я - з хімії. 

Попелишко Вікторія посіла ІІ місце і в ІІІ етапі олімпіади з трудового навчання.   

Усього в І етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Т.Шевченка брали участь 60 учнів (на 19 більше, ніж у 

минулому році). Призові місця зайняли 16 учнів. Особливу активність виявили учні 

5,6,7 класів. У ІІ етапі брали участь 5 учнів, серед яких Павлючек Дар’я (8-А) посіла І 

місце, учитель Цимбаревич Г.М. 

У І етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

брали участь 89 учнів 3-11 класів (на 7 менше, ніж у минулому році). Переможцями 

стали 21 учень школи. У ІІ етапі  брали участь 3 учня; ІІ місце посів Муравйов 

Геннадій (9 -А), учитель Жулєва Л.В. 

 У поточному навчальному році учениця 11 класу Царенко Дана під 

керівництвом учителя історії Токаленка П.О. посіла ІІ місце в І та ІІ етапах конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

У ІІ етапі Турніру юних математиків брали участь 5 учнів 5-х класів, призові 

місця здобули 3: 1-ІІ і 2-ІІІ (учителі Потук О.І., Осадкіна С.М.). 

 

 



  Загальна кількість учнів - переможців  міського етапу МАН,  олімпіад та 

предметних конкурсів   -  12, що на 4 більше минулорічного показника. В обласному 

етапі  предметних конкурсів – 2 перемоги.  

Учні освітнього закладу брали активну участь у міжнародних та всеукраїнських 

інтелектуальних  конкурсах. Загальна кількість учасників  становить 261, що на 40 

більше ніж у минулому навчальному році. 

Так, до участі у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» долучилися  46 

учнів; з них переможцями   регіонального рівня  стали 8, шкільного  – 19 школярів. 

У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» брали участь 81 учень 

3-11 класів школи (на 15 більше ніж у 2017/2018 н.р.), золоті сертифікати отримали 7, 

срібні 7, бронзові 7 учасників.  

У Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle» брали участь 58 учнів 2-11 

класів, 2 учасника отримали дипломи І ступеня, 3-ІІ ступеня, 7 -ІІІ ступеня. 

У Міжнародній грі зі світової літератури «Sunflower» брали участь 72 учні 5-11 

класів, 8 отримали дипломи І ступеня, 14 – ІІ ступеня,17 – ІІІ ступеня. 

У  Всеукраїнському етапі математичного конкурсу «Кенгуру» брали участь 73 

учні 2-6 класів, добрий результат у 17 учасників; у Міжнародному етапі конкурсу 

брали участь 56 учнів 2-10 класів, відмінний результат у 2 учасників, добрий у 20 

учнів. 

У Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» (осінній) 

брали участь 113 учнів 1-10 класів (на 30 більше ніж у 2017/2018 н.р.). Сертифікати 

«Золотий колосок» отримали 30; «Срібний»-82. До участі у весняному етапі 

долучилися 61 учень (результати очікуються). 

 У Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» - учасників 6, достатній рівень 

знань із фізики продемонстрували 4 учня, відмінний -2.  

 У Всеукраїнському конкурсі з французької мови «Галлус» - учасників 32, ІІ місце 

здобули 3 учні, ІІІ місце  - 2 учня.  

У порівнянні з минулим роком збільшилася кількість учасників та переможців 

конкурсів «Гринвіч» (на 1,5%), «Puzzle» (на 0,5%), «Колосок» (на 2%), «Sunflower” (на 

4%). Уперше за останні 3 роки учні освітнього закладу  брали  участь у конкурсі з 

французької мови «Галлус». 

   

Організація навчально-виховного процесу в заочних класах при 

Державній установі «Північна виправна колонія 90» 

 

У заочних класах  при Державній установі «Північна виправна колонія №90» 

здобували освіту   91 особа. 

Пріоритетними напрямами роботи заочних класів стали: вивчення та 

запровадження новітніх інформаційних технологій як умова забезпечення якості 

навчання; становлення і творчий розвиток кожної особистості за індивідуальним 

планом. 

        Заняття проводяться згідно з освітньою програмою, складеною для заочного 9 

класу  за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти 

і науки України від 23.02.2004  №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

 на 01.09.2018 на 24.05.2019 Прибуло вибуло 

9 клас 23 23 2 2 

10 клас 23 15 - 8 

11 клас 22 17 - 5 

12 клас 23 15 - 8 

Усього 91 70 2 23 



освіти і науки України від 05.02.2009 року №68 (додаток №21);  для заочних 10-12 

класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III 

ступеня,  затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 

№834 (додаток №25); заочна форма навчання, групові консультації, заліки. 

Для забезпечення розвитку інтересів, здібностей, нахилів здобувачів освіти у 

позаурочний час організована робота факультативів, курсів за вибором «Креслення», 

«Інформатика», на волонтерських засадах четвертий рік працює факультатив з 

англійської мови. 

           На  кінець 2018/2019 навчального року здобувачі освіти заочних класів показали  

наступні рівні навчальних досягнень: 

Результати державної підсумкової атестації  здобувачів освіти 

 9-го (заочного) класу ПВК-90 

Предмет Усього 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Учитель 

високий достатній середній початковий 

Українська мова 23 - 1 23 (100%) -     Бокоч М.І. 

Математика 23 - - 21(94%) 2(6%) Григор’єв Ю.М. 

Географія 23 - 2 2 (6%)   21(94%) Зайшлий Ю.О. 

Більшість здобувачів освіти 9-го (заочного) класу  підтвердили рівень навчальних 

досягнень з української мови, математики та географії. 

 

Результати державної підсумкової атестації  здобувачів освіти  

12-го (заочного) класу ПВК-90 

Предмет Усього 

учнів 

Рівень навчальних досягнень Учитель 
високий достатній середній початковий 

Українська мова 15 - - 15 (100%) -     Бокоч М.І. 

Англійська мова 15 - - 15(100%) - Красновид І.В. 

Історія України 15 - - 15(100%)         - Литвиненко В.П. 

 

Більшість здобувачів освіти 12-го (заочного) класу  підтвердили рівень навчальних 

досягнень з української мови, англійської мови та історії України. 

 

Кадрова політика 

 

  У 2018/2019 навчальному році  освітній заклад укомплектований педагогічними 

кадрами на 100%. Кадрове забезпечення школи відповідає штатному розпису.   

Предмети Всього учнів Рівні навчальних досягнень 

високий достатній середній початковий 

Українська мова 70  1 69  

Українська література 70  1 69  

Алгебра 70   69 1 

Геометрія 70   69 1 

Зарубіжна література 70   70  

Інформатика 70   70  

Історія України 70   70  

Всесвітня історія 70   70  

Правознавство 23   23  

Англійська мова 70   70  

Хімія 55   55  

Фізика 70   52 18 

Астрономія 20   20  

Біологія 70  6 64  

Географія 55  6 49  

Художня      культура 55   55  



Колектив складається з 73 педпрацівників   (2 знаходяться у відпустці  по догляду за 

дітьми до 3-х років), із них 41 - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 11 - 

спеціалісти І категорії, 14 - спеціалісти ІІ категорії, 6 - спеціалістів.  

         Мають звання "старший вчитель" - 18 чол., звання «учитель методист» – 8  чол.,   

1 вчитель має  звання  "Заслужений учитель України".  

         Середнє навантаження вчителів становить 25 годин на тиждень при нормі 18 

годин. Показник плинності кадрів упродовж року  в межах 2-3%, що свідчить про 

комфортні умови роботи та родинну атмосферу в колективі.  

  Фахову майстерність вчителі  підвищували через  систему онлайн-курсів, 

проходження курсової перепідготовки, сертифікації, участі  у фахових конкурсах. 

У 2019 році атестувалися 15 педагогів, що складає 18% від загальної кількості 

працівників. За результатами атестації 33% педагогів підвищили свою кваліфікаційну 

категорію, 33% - підтвердили присвоєну раніше, 13% - підтвердили присвоєні  раніше 

кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, 1(7%) присвоєно звання «учитель-

методист», 2(13%)- «старший учитель». У 2018/2019 навчальному році курси 

підвищення кваліфікації пройшли 19 педагогів, що складає 100% від запланованого. 

Один учитель початкової школи брав участь у пілотному проекті Сертифікація 

вчителів початкової школи. Відповідно до Положення «Про сертифікацію педагогічних 

працівників» у освітньому закладі в квітні 2019 року відбулася експертна оцінка  

практичного досвіду роботи педагога. 

 У поточному році  стали переможцями  І туру  всеукраїнського  конкурсу  

«Учитель року - 2019»   Золотаревська Л. М.  - І  місце в номінації «Учитель 

інклюзивного класу»,  Буряковський Д.О. - І місце  у номінації «Захист Вітчизни».  

Золотаревська Л.М. у ІІ турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019». посіла ІІІ 

місце.    У міському конкурсі молодих педагогів «Professional fest» Ременюк М. П. 

посіла 7 місце серед 42 учасників. 

Троє молодих педагогів брали участь у роботі обласного науково-методичного 

семінару «Організація навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами 

в умовах загальноосвітнього навчального закладу» на базі КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» і отримали сертифікати, троє вчителів початкових класів отримали 

сертифікати для роботи в Новій українській школі. 

 За плідну, результативну  роботу та вагомий внесок у розвиток вітчизняної 

педагогіки, за поданням директора школи 14 учителів освітнього закладу відзначено 

грамотами управління освіти Херсонської міської ради (у минулому році відзнак  7).    

 До професійного  свята  отримали премію учителі, розміри якої  встановлювались 

за результатами роботи учителів в освітній діяльності (олімпіади, МАН, ЗНО) та 

перемоги у спортивних змаганнях і  творчих конкурсах.  Отримали премію  7  вчителів, 

які були залучені до  перевірки  робіт -  учасників міського етапу олімпіад. 

 Встановлена надбавка заробітної плати згідно штатного розкладу  в розмірі  25% 

від посадового окладу переможцям  конкурсу  «Учитель року».  

Таким чином,  якісний склад, освітній рівень і умотивованість педагогічних 

працівників  дали змогу організувати освітній процес на належному рівні. 

 

Методична робота 

 

Упродовж  2018/2019 навчального  року  педагогічний  колектив  вирішував низку 

питань науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та соціалізація 

особистості в умовах створення єдиного освітнього простору», а саме працював над 

реалізацією питання  «Усебічний розвиток та виховання особистості школярів шляхом 

формування ключових  компетентностей  в умовах  розбудови Нової української  

школи». 



           Основні завдання педагогічного колективу  в  2018/2019 н.р.: 

-     формування сучасного освітнього середовища в школі згідно з вимогами Концепції 

Нової української школи; 

- удосконалення система роботи з обдарованими учнями, підвищення якості підготовки 

учнів до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, ЗНО. 

-  упровадження   моніторингових  досліджень якості   освіти,   як  основи  підвищення 

ефективності освітнього процесу; 

-  інформатизація та комп'ютерізація  освітнього процесу; 

- модернізація системи підвищення кваліфікації  педагогічних працівників; 

- створення умов для особистісного розвитку,  творчої самореалізації  та  утвердження 

людської гідності дітей з особливими потребами; 

- посилення ролі формування  духовних та моральних цінностей учнівської молоді; 

- продовження   роботи  щодо  оснащення  школи  сучасною  матеріально-технічною 

базою; 

- дотримання вимог чинного законодавства та прозорість і відкритість у використанні 

позабюджетних   коштів. 

        З метою підвищення рівня педагогічної майстерності упродовж начального року 

проведено низку методичних заходів: 

- тематичні засідання педагогічної ради: «Нова українська школа – від старту до 

успіху»; «Ушанування національних традицій народу і виховання патріотизму  через 

медіа-освіту школярів», "Упровадження мультимедійних технологій в освітньому 

процесі школи", «НУШ: інтеграція навчання та інноваційні підходи в  організації  

освітнього простору в початковій школі»; 

- засідання методичної ради: «Творче самовираження особистості засобами 

медіаосвіти», «Використання медіатехнологій у позакласній роботі», «Сучасні 

тенденції застосування медіаінформаційних технологій в освітньому процесі», 

«Формування критичного мислення засобами медіатехнологій» «Створення умов для 

всебічного розвитку й самореалізації молодших школярів в умовах використання 

медіаресурсів; 

- педагогічні консиліуми: «Аналіз успішності процесу адаптації першокласників 

до школи», «Аналіз освітнього процесу учнів 5-х  класів до навчання в основній 

школі», «Психолого-педагогічне проектування особистості учнів з ООП в умовах 

основної школи», «Аналіз та проектування освітнього  процесу та результати 

проходження адаптаційного процесу учнів 10 класу», «Аналіз навчально-виховного 

процесу у 9-Б класі з інклюзивною формою навчання»; 

- семінар «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації навчання та виховання 

учнів у сучасних умовах»; 

- майстер-клас «Педагогічна скарбничка»; 

Методичні надбання педагогів представлені на виставках «Мій кращий урок», 

«Педагогічна скарбничка», «Від атестації до атестації», проводилися ярмарки 

педагогічних ідей та інноваційних технологій. Узагальненням самоосвітньої діяльності 

педагогів є оформлення презентацій, методичних наробок, друковані видання, 

створення блогів. 

Упродовж навчального року діяльність 6 предметних методичних об'єднань 

учителів спрямована на  реалізацію завдань щодо  всебічного розвитку та виховання 

особистості школярів шляхом формування ключових компетентностей в умовах розбудови Нової 

української школи». Педагогічний колектив спрямував діяльність на розвиток  

природних задатків, інтелекту, здатності до самоосвіти кожної дитини; пізнавальної 

діяльності  дітей на основі  використання новітніх інформаційних технологій; 

формування життєвих і соціальних компетентностей учнів шляхом розв’язання 

проблемних ситуацій на уроках, ціннісних орієнтирів  і внутрішньої мотивації до 

творчої самореалізації особистості; створення сприятливого психоемоційного клімату 



в учнівських колективах; удосконалення системи роботи з дітьми  з особливими 

освітніми потребами, формування  національно-патріотичної свідомості. 

       Проведено всі заплановані засідання методичних об’єднань, на яких розглядалися 

нагальні проблеми: «Упровадження мультимедійних     технологій в освітній процес», 

«Виховання патріотизму через медіаосвіту школярів на уроках», «Формування 

критичного мислення учнів засобами медіа технологій» тощо.  

       За планом  роботи освітнього закладу проводилися  місячники та предметні тижні, 

організовувалися виставки, конкурси стіннівок, газет-колажів, вікторини, зустрічі, усні 

журнали тощо. Усі вчителі відвідували міські та обласні семінари, конференції, 

майстер-класи. 

      Учителі покращили навчально-методичне та дидактичне забезпечення своїх 

кабінетів: поповнили спеціальною літературою, дидактичними матеріалами, власними 

напрацюваннями, відеоуроками, презентаціями  тощо. 

Педагоги школи активно займаються науковою діяльністю з питань методики 

викладання предметів. Так, за навчальний рік була надрукована   низка статей у 

фахових журналах: 

1. Білоконь Л.О., учитель образотворчого мистецтва. 

Використання нетрадиційних технік на уроках образотворчого мистецтва. Методичні 

рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва. Укладач Шамбір Н.В.. Херсон: 

КВНЗ «ХАНО», 2018. 

2.Осадкіна С.М., учитель математики. 

Розвиток творчого потенціалу вчителів математики//Таврійський вісник №4/68, 2019 

3.Грицаєнко Г.А., учитель початкових класів, Шамбір Н.В., учитель художньої 

культури та мистецтва. 

Онлайносвіта як підгрунтя інтелектуального розвитку сучасного суспільства. 

Матеріали науково-практичної конференції. КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти», жовтень 2018. 

4.Араліна В.А., учитель англійської мови. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час навчання англомовного 

спілкування// Англійська мова та література, №10-11, квітень 2018. 

Англійські абревіатури та скорочення в Інтернеті// Англійська мова та література, 2017 

5.Кириченко В.М., учитель хімії. 

Провадження компетентісного підходу на уроках хімії в умовах дистанційної освіти 

//Онлайносвіта: від теорії до практики/ Матеріали науково-практичної конференції. 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», жовтень 2018.  

5.Зайшлий Ю.О., учитель географії. 

Дослідницькі проекти в процесі вдосконалення шкільної географічної освіти// 

Таврійський вісник освіти, №4 (64), КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

2018. 

6. Шапран І. О., учитель початкових класів. 

 Діагностика і корекція комунікативних умінь і навичок молодших школярів із 

затримкою психічного розвитку, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

жовтень, 2018. 

7. Левченко С.В.,  заступник директора з навчально-виховної роботи. 

Індивідуалізація освітнього процесу. Адаптація та модифікація навчальних програм/ 

Інклюзивна освіта: практичні кроки. Схвалено на засіданні кафедри теорії і методики 

виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» (протокол №8  від 27.12.2018 р.) 

8. Потук О.І., Левченко С.В., Грицаєнко Г.А., Овчаренко І.В., Золотаревська Л.М., 

Мильнік С.В.,  Гришаєва О.М., Сидоренко О.О., Токар Д.О., Новицька О.В.,  

Країнська Т.М. «Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами, як запорука гармонійного розвитку особистості». 



Збірник методичних рекомендацій. Схвалено до друку на засіданні кафедри теорії й 

методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ "Херсонська академія 

неперервної освіти» (протокол №2 від 01 квітня 2019 р).   

За підсумками 2018/2019 навчального року щодо організації роботи з 

обдарованими учнями та талановитою молоддю слід відзначити вчителів: Потук О.І., 

Цимбаревич  Г.М., Жулєву Л.В., Сушка В.В., Коденець І.В., Кириченко В.М.,     

Осадкіну С.М., Токаленка П.О., Чумаченко Т.М. Учні  цих учителів-наставників стали 

переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, призерами 

інтелектуальних конкурсів і турнірів. 

Таким чином, діяльність методичної служби школи проводиться на належному 

рівні, що позитивно впливає на ріст професійної майстерності педагогів та якість 

організації освітнього процесу. 

 

Організація  освітнього простору у Новій українській школі 

 

    З  01 вересня 2019 року  на базі освітнього закладу організовано навчання за 

новим Стандартом для 100 першокласників Нової української школи.  

 
Клас Вчитель Кількість учнів 

1А Сотнікова В.Р. 30 

1Б Гришаєва О.М. 32 

1В 

 (інклюзивне навчання) 

Командирчик Н.І. 

Троян А.Ю. (асистент вчителя) 

28 

Усього:  100 

 

Для навчання дітей за новими програмами Нової української школи педагоги 

перших класів пройшли  навчання та отримали сертифікати онлайн-освіти EdEra 

«Онлайн-курс для вчителів початкової школи» НУШ та сертифікати  Комунального 

вищого навчального закладу  «Херсонська академія неперервної освіти» для вчителів 

початкової школи.  Фах вчителів, знання та досвід дозволяють надавати освіту за 

новими інноваційними технологіями.  

        Інтеграція навчання та інноваційні підходи, впровадження сучасних і поширених 

нині педагогічних систем, а саме технологія «Ранкове коло», «Крісло автора», «ЛЕГО», 

«Лепбук», конструювання на математичних планшетах, танаграмах, технологія 

дослідження дають змогу створити школу, яка надає учням не тільки знання, а й  

вміння застосовувати їх у житті. 

       У освітньому середовищі НУШ створено безпечні сучасні умови. У класних 

кабінетах облаштовано освітні осередки: тематична зона; зона матеріалів; 

 комунікативна зона; зона новин; зона відкриттів; зона тиші; зона вчителя. 

      Класні кімнати облаштовані таким чином, що вчитель  одночасно бачить усіх учнів, 

які працюють у групах, або всім класом.  Шкільні стільці та столи одномісні -легкі, 

якісні та мобільні у використанні. Зручні та адаптовані до зросту дітей. 

      Навчальні матеріали знаходяться у відкритих шафах на рівні зросту дітей.     На 

стінах класу розміщені коркові та магнітні дошки  з наочним матеріалом, відповідно 

темам, які вивчаються. Облаштовано зручні м'які куточки для читання та спокійного 

відпочинку, усамітнення.  Класи забезпечено сучасними технічними засобами. 

 

Створення освітнього середовища для дітей  

з обмеженими можливостями здоров'я 

      
       З метою створення умов однакового доступу до освіти дітей всіх категорій, 

реалізації державної політики з питань забезпечення прав дітей, які потребують 



корекції фізичного та розумового розвитку на підтримку, виховання та розвиток із 

урахуванням їхніх потреб та можливостей, інтеграції їх до загальноосвітнього 

простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації 

серед однолітків та підготовки до самостійного життя в соціумі, з 01.09.2018 року  у 

закладі організовано роботу спеціальних класів, класів з інклюзивною формою 

навчання та індивідуальне навчання для 144 дітей з особливими освітніми потребами  

(з них 41 учень має статус «дитина з інвалідністю»). 

        У 2018/2019 навчальному році мережа інклюзивних класів складається з 4 класів, 

в яких навчаєьтся 95 учнів:  

1-В класі - 28 дітей, з них 3 учні з особливими освітніми потребами; 

2-Г клас і - 21 дитина, з них 3учні з особливими освітніми потребами; 

3-Г  класі – 22 дітей, з них 3 учні з особливими освітніми потребами;  

9Б класі -  24 дитини, з них 3 учні з особливими освітніми потребами. 

Всього  в інклюзивних класах навчається  12 учнів з особливими освітніми 

потребами, що складає 13%  від загальної кількості учнів інклюзивних класів  і 1,6% 

від загальної кількості учнів освітнього закладу. У порівнянні з  2017/2018 роком 

інклюзивних класів  збільшилося на один і на 5 учнів з особливими освітніми 

потребами.  

       Серед дітей, які навчаються в інклюзивних класах, - 2 дитини з інвалідністю, що 

складає 17%  від загальної кількості учнів з ООП в інклюзивних класах.  

       У спеціальних класах навчається 99 дітей з особливими освітніми потребами, що 

становить 14% від загальної кількості дітей закладу: 2В клас –14 учнів; 3В клас – 13 

учнів; 4В клас – 15 учнів; 5В клас –15 учнів; 6В клас – 17 учнів; 7В клас – 16 учнів; 8Б 

клас – 9 учнів. 

      Індивідуальним навчанням охоплено 33 дитини, що становить 5% від загальної 

кількості учнів закладу: початкова школа-14 учнів; основна та старша школа-19 учнів. 

      Освітній процес для дітей з ООП  забезпечують корекційні педагоги (4 учителя), 

асистенти вчителя (4 учителя) у класах із інклюзивною формою навчання, логопед-

дефектолог, соціальний педагог, практичний психолог. Загалом 69 вчителів школи 

(90% від загальної кількості вчителів) пройшли спеціальне навчання і мають 

сертифікати для роботи з дітьми з ООП. 57 учителів освітнього закладу викладають у 

спеціальних класах. 

Під час впровадження інклюзивного навчання педагоги школи забезпечують 

рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом 

організації їх навчання на основі застосування особистісно орієнтованих методів 

навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності учнів з особливими освітніми проблемами. Для успішної соціальної 

адаптації учні  даної категорії беруть участь у всіх шкільних та позашкільних заходах.  

Педагоги закладу, які працюють із дітьми з ООП, постійно підвищують свою 

педагогічну майстерність,  брали участь у обласних і міських методичних заходах: 

міський семінар «Центр розвитку сім’ї та батьківства», міський семінар 

«Нейрофізіологічна незрілість дітей з ООП»; міський семінар для молодих вчителів 

«Проведення корекційних занять з дітьми з ООП в інклюзивному класі»,  практичний 

семінар «Робота групи з Інклюзивного навчання»; ІV Міжнародна науково-практична 

конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія розвитку в  

національному та світовому вимірах» (жовтень, 2018 року);  міський семінар з 

інклюзивної освіти  «Світ можливостей для кожної дитини»;  міський практичний 

семінар «Ініціатива, творчість молодих».  

      Херсонська загальноосвітня школа № 4 визначена опорним закладом з питання 

«Організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

закладу загальної середньої освіти». Упродовж навчального року на базі освітнього 



закладу   організовано 2 семінари для учителів міста і області: «Загальні принципи 

здійснення адаптації та модифікації освітнього процесу для дітей з ООП», 

«Психологічний супровід дітей з ООП. Робота асистента вчителя. 

Педагоги надали більше 30 консультацій з різних питань організації інклюзивного 

простору в загальноосвітній школі. Провели чотири показові уроки в класах з 

інклюзивною формою навчання. 

Досвід роботи педагогів освітнього закладу узагальнено в методичному посібнику 

«Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами, як запорука гармонійного розвитку особистості» (схвалено до 

друку на засіданні кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної 

освіти КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти», 2019 р).   

 

Виховна робота 

         
Упродовж навчального року педагогічний колектив працював над створенням 

умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учнів, формуванням у 

учнівсбкої молоді загальнолюдських цінностей, глибокого розуміння традицій свого 

народу. 

        Виховна діяльність освітнього закладу здійснювалася  за  напрямами: 

 робота з соціального захисту учнів; 

 морально-правове виховання; 

 робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед 

неповнолітніх; 

 робота з охорони життя і здоров’я учнів; 

 громадянське виховання; 

 військово-патріотичне виховання; 

 родинно-сімейне виховання, 

 трудове навчання та профорієнтація; 

 художньо-естетичне виховання; 

 екологічне виховання; 

 формування здорового способу життя; 

 учнівське самоврядування.  

           Значно активізувалась  діяльність учнівського самоврядування «Відродження», 

участь у міських конкурсах зросла у два рази, у шкільних заходах  - зросла на 

40%.  Упродовж року представники шкільного  парламенту брали участь у міських 

конкурсах: відеороликів «Еко-новини по-Херсонські», презентацій «Чисте місто-

здорова людина», агітаційних плакатів «Сміття-спільна проблема мешканців міста»; 

лідерів учнівського самоврядування «Козацькі ігри»; «Я шкільний лідер - за мною 

майбутнє"; «Думай глобально. Дій локально», «Ерудит»;  шкільних газет; учнівських 

робіт на сімейну тематику «Один раз на все життя» (сумісно з Українською 

Православною Церквою) тощо.  За ініціативою учнівського врядування проведено 

акцію "Зроби школу кращою". До розфарбування бетонного паркану вздовж шкільного 

стадіону долучилися учні, їх батьки і вчителі.     
         Упродовж навчального  року  класні колективи брали  активну участь у 

благодійних заходах та ярмарках: допомога одиноким пенсіонерам (збір продуктів 

харчування); шкільна благодійна акція «Діти – дітям» (до Дня інваліда); акція 

«Мистецтво для життя» (виготовлення новорічні сувенірів); акція «Подарунок від 

Миколая»; акція «Пластикові кришечки для виготовлення протезів учасникам АТО»; 

ярмарок «Врятуємо життя разом»  (реалізація виробів, виготовлених власноруч, збір 

коштів онкохворим дітям), у обласному заочному конкурсі «Оберіг захиснику 

України» та конкурсі- виставці «Дотик Янгола», Всеукраїнському місячнику 



Червоного Хреста (цільовий збір коштів 1550 грн),  акціх  «Ветеран живе поряд», 

«Подякуй ветерану особисто», «Допоможемо людям похилого віку» тощо. У 

порівнянні з минулим роком до благодійних заходів залучено на 25% більше дітей. 

       Розпочато  краєзнавчу пошукову роботу та  збір інформації  для створення  музею 

школи. 

     На базі закладу організовано роботу 36 гуртків, якими охоплено 490 учнів, що 

складає 64% від загальної кількості школярів. У порівнянні  з минулим роком мережа 

гуртків збільшилась на 6. 

       
Навчальний рік Кількість гуртків та 

секцій 

Кількість учнів, 

охоплених гуртковою роботою 

2017-2018 н.р. 30 465 учнів            (62,5 %) 

2018-2019 н.р. 36 490 учні               (64%) 

 
      Вперше організовано роботу  гуртка інтелектуального спрямування «Що? Де? 

Коли?», спортивної секції з гандболу, історичного гуртка «Виховуємо патріотів», 

інструментального гуртка «Гра на фортепіано», гуртка «Вокальне мистецтво»  і  

шкільної команди КВН «Може бути», яка  виборола ІІ місце у фіналі  міських змагань і 

отримала спеціальний приз - музичний центр.  

      Аналіз підсумків роботи гуртків показав, що результативність роботи гуртків 

покращилась на 5%. Високу результативність продемонстрували вихованці гуртка 

«Художня обробка деревини і металів», екологічного гуртка «Барвінок», екологічного 

гуртка «Дослідники заповідних стежок Херсонщини»,  «Юний краєзнавець», гурток 

декоративно-прикладного мистецтва «Кольорова Петриківка», декоративно-

прикладного мистецтва «М’яка іграшка, гурток пішохідного туризму, шкільна команда 

КВН «Може бути»  та шкільна волейбольна команда.  

        З метою залучення учнів до активної участі у мистецькому житті міста, 

духовному розвитку особистості, виявлення та підтримки обдарованої молоді у закладі 

організована робота з художньо-естетичного виховання учнів.  

       Упродовж навчального року учні брали участь у міських заходах художньо-

естетичного напряму: заочний конкурс «Космічні фантазії»; міський конкурс вокально- 

інструментальних ансамблів «Зіркова юність Таврії» (Гран-прі); міська виставка-

конкурс «Творчість. Фантазія. Мистецтво»; міський огляд – конкурс дитячої художньої 

самодіяльності «Таврійський барвограй»; міський конкурс «Знай і люби свій край»; 

конкурс майстрів художнього читання «Наша земля-Україна»; конкурс –виставка 

«Дотик Янгола»; міський дитячий фестиваль естрадної пісні «Кришталеві нотки»; 

міський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва»; V обласний фестиваль 

«Поетичний камертон Ліни Костенко»; міський конкурс дитячої творчості 

«Херсонщина пам’ятає»; заочний конкурс юних фотографів «Моя Україна» (II місце); 

фестиваль творчості дітей з особливими освітніми потребами «Ми все можемо». 

         Система  організації шкільної фізкультурно-оздоровчої  та спортивно-масової 

роботи освітнього закладу спрямована на створення умов для зміцнення та збереження 

фізичного та психічного здоров’я учнів. Упродовж навчального року відбулися шкільні 

заходи: спортивна естафета «Веселі старти», змагання з волейболу,  з футболу, конкурс 

малюнків на асфальті «Спорт у моєму житті», спортивна естафета  з легкої атлетики, 

турніри з настільного тенісу, шашок; Олімпійський урок; патріотичні змагання «Нумо, 

хлопці», шкільний етап  військово – патріотичної гри «Джура»;  День здоров’я; зустрічі 

із відомими спортсменами міста. 

          За результатами участі шкільних команд у спортивних змаганнях упродовж  

2018/2019 н.р. брали участь у  28  змаганнях (у минулому році у 20, що на 21% більше). 

Серед значних досягнень -   I місце у міських змаганнях з  волейболу, I місце у 



спартакіаді серед учнів ЗЗСО з пляжного волейболу (дівчата); IІІ місце у фінальних 

змагання за програмою Спартакіади з волейболу; IІІ місце у конкурсі для дітей  з ООП 

«Сильні, спритні, особливі». 

            Загалом  упродовж навчального року  школярі брали участь у 120 міських та  

обласних конкурсах, змаганнях та акціях, що на 47 більші у порівнянні  з минулим 

роком.           

      

  Навчальний рік  
 Міські, обласні 

конкурси  
Призові місця  Шкільні заходи  

2017-2018 н.р.  78  14  28  

2018-2019 н.р.  120  18  36  

 

       Освітній заклад приділяє велику увагу питанню формування здорового способу 

життя та попередженню дитячого травматизму. Упродовж навчального року в 

закладі організовано роботу гуртків «Юні рятівники» та «Юні інспектори дорожнього 

руху», проведено години спілкування  «Переваги життя без наркотиків», «Здорове 

тіло-здоровий дух», «Здоров’я - найцінніший скарб», «Твоє здоров’я – у твоїх руках», 

«Профілактика шкідливих звичок», «Шкідливі звички та їх наслідки»; тренінгові 

заняття «Ми проти СНІДу», «Ми за здоровий спосіб життя»; «Обираємо здоровий 

спосіб життя»; організовано зустріч з фахівцями  Суворовського відділу державної 

служби надзвичайних ситуацій,  лікарем акушером-гінекологом жіночої консультації. 

      Педагогічний колектив освітнього закладу  проводить системну роботу щодо 

втілення у життя принципів родинно-сімейного виховання. З цією метою упродовж 

навчального року проведено педагогічні всеобучі батьків: «Попередження травматизму 

учнів під час навчально-виховного процесу»; «Фізичне і психічне здоров’я дитини», 

«Правове виховання учнів і попередження правопорушень»; «Гігієна у побуті, фізична 

праця підлітків у сім’ї»; «Роль сім’ї у вихованні особистості дитини».  

       Соціально-психологічна служба організувала тренінги для батьків з питань 

«Спілкування батьків та дітей», «Ми-батьки майбутніх першокласників», «Дитячий 

булінг: причини та шляхи подолання»; «Попередження асоціальних проявів в 

учнівському середовищі, булінгу серед дітей» тощо. 

       Традиційно проводиться заходи із залученням батьків: святковий концерт до 

Міжнародного Жіночого свята, заходи до Дня Матері, свято «Тато, мама, я - спортивна 

сім’я», святкова програма «Посвята  в першокласники», «Прощання з Букварем»; свято 

«Масляна», загальношкільні свята День Знань, День пам’яті та примирення, свято 

Останнього дзвоника. Започатковано нову традицію -  урочисте свято  «Зоряний 

Олімп», на якому відбулося  нагородження учнів, вчителів, керівників гуртків за 

результатами участі у різноманітних конкурсах і змаганнях.   

        Для організації роботи з превентивного виховання в освітньому закладі  діяла 

Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх. На внутрішньо шкільному 

обліку стоїть 4 учні (в минулому році – 6 учнів). Раз у квартал на засіданнях Ради 

профілактики розглядалися питання щодо профілактики негативних звичок, 

попередження проявів булінгу; проводились консультації  з сім’ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах та потребують особливої уваги. 
Навчальний 

рік 
К-ть учнів, 

що стоять на 

внутрішньо 

шкільному 

обліку 

К-ть учнів що стоять 
на обліку відділу 

Ювенальної превенції 

ХВНП ГУНП в 

Херсонській області 

К-ть учнів, що стоять на 
обліку Служби у справах 

дітей Суворовської районної 

у  м. Херсоні ради  

Кількість 
учнів, 

схильних до 

правопорушень 

2017/2018 6 - 5 1 

2018/2019 4 - 4 1 



            Відвідування учнями навчальних занять, гуртків і спортивних секцій 

систематично контролюється  класними керівниками, соціальним педагогом та 

адміністрацією закладу. Результат роботи - 100% охоплення дітей навчанням. 

За звітній період до служби у справах дітей Суворовської районної у  м. Херсоні 

ради написано 1 подання з проханням притягнути до відповідальності батьків учня  за 

«невиконання батьками, обов’язків щодо виховання дітей та нехтування своїм 

батьківським обов’язком» та ідентичне подання до Херсонського відділу поліції 

головного управляння національної поліції в Херсонській області. 

          На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою 

забезпечення повноцінного відпочинку, створення належних умов для організації 

змістовного дозвілля учнів, зайнятості учнів під час канікул  в освітньому закладі 

особлива увага приділяється  організації літнього оздоровлення і відпочинку. 

Питання про організацію оздоровлення учнів висвітлюються на нарадах при 

директорові,  батьківських зборах, Раді школи, методичних об’єднаннях класних 

керівників.    

       На базі освітнього закладу влітку 2019 року працював табір відпочинку «Веселий 

дзвіночок». У таборі перебувало 67 учнів 1-6 класів, з них 30 дітей пільгових категорій, 

що відпочивали безкоштовно за рахунок міського бюджету і  37 дітей -  за батьківські 

кошти. У порівнянні з минулим оздоровчим періодом кількість вихованців табору 

збільшилась на 7 дітей.  У програмі табору традиційними   стали такі заходи: пішохідні 

екскурсії по м. Херсон (відвідування кінотеатрів, музеїв,  планетарію та парків міста); 

оздоровлення біля річки Дніпро; національно-патріотичні заходи, відповідно до 

пам’ятних дат; проведення спортивних естафет та змагань тощо. 

          Профорієнтаційна робота у закладі проводиться у процесі вивчення навчальних 

предметів та під час позакласної роботи. Сплановано та проведено 26 екскурсії на 

підприємства і освітні  заклади м. Херсона (у минулому році - 14, що  на 46% більше); 

понад 30 професійних бесід  із фахівцями  ВНЗ  та ЗПТО м. Херсона та інших міст 

України.   

      Упродовж року практичним психологом проведено анкетування щодо виявлення 

професійних нахилів та здібностей учнів (опитано 137 учнів);  години спілкування 

«Моя майбутня професія», «Усі професії почесні»; обладнано класні куточки 

«Профорієнтація учнів»; бесіди «Роль ЗНО у виборі майбутньої професії»; виставку 

плакатів «Моя майбутня професія»; батьківські збори, тренінгові заняття «Роль ЗНО у 

виборі майбутньої професії»; тижні профорієнтації; індивідуальні та групові 

консультації та діагностика  учнів з питань професійного визначення учнів; зустрічі зі 

спеціалістами та фахівцями Херсонської прокуратури та Херсонської патрульної 

поліції. 

     Учні закладу брали участь в інноваційному проекті з профорієнтації учнівської 

молоді «Профі Jump», запровадженому за ініціативи Херсонського обласного центру 

зайнятості та спортивного сімейного розвивального комплексу «JUMP PARK». 

 
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів  

та педагогічних працівників 
Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в освітньому 

закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. Складено списки учнів 

пільгових категорій.: 

 Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування - 25; 

 Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій – 19, 

 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 4, 

 Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах – 4, 



 Діти з інвалідністю – 41, 

 Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2, 

 Діти з багатодітних сімей – 28 сімей,  

 Діти з малозабезпечених сімей – 2. 

       Упродовж 2018/2019 н.р. для учнів пільгових категорій проводилось акцій «Діти 

дітям», «Подаруй частинку себе іншим», «Подарунки від Святого Миколая», 

розважальні ігри для дітей-інвалідів, свято для дітей з  ООП «До нас спішить 

Миколай», на якому усі учні спеціальних класів отримали подарунки від дирекції ТОВ 

НВП «Машинобудівний завод» та ПВК-90. Учні 5-В та 6-В спеціальних класів мали 

можливість побувати на екскурсії у  автосалоні «Тайота-центр».  

Особлива увага приділяється дітям-сиротам, та дітям, які знаходяться під опікою. 

Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд. Учні 

пільгових категорій,  що навчаються в спеціальних класах, забезпечені безкоштовним 

харчуванням за рахунок міського бюджету. 

Всі працівники школи щорічно проходять обов’язковий  медичний огляд  за 

графіком. За погодженням  з профспілковим комітетом  надано матеріальну допомогу  

29 працівникам освітнього закладу;  15 путівок - на відпочинок та оздоровлення 

членам колективу та  їх родинам. 

 

Харчування учнів 

 

Важливим аспектом збереження здоров’я дітей є створення умов для 

збалансованого та раціонального харчування учнів протягом перебування в освітньому 

закладі. За рахунок коштів міського бюджету з 01 вересня 2018 року у закладі 

організовано харчування для дітей наступних категорій: 

- учнів початкової школи загальноосвітніх класів - 317  дітей, що становить 49 % 

від всіх дітей закладу; 

- учнів з особливими освітніми потребами спеціальних  1-8 класів  - 82, що 

становить 11% від всіх дітей закладу; 

- учнів із малозабезпечених родин  - 5;  

- учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах – 1;  

- учнів, які мають статус «дитина-сирота» та позбавлених батьківського піклування -

17, що становить 2,2 % від всіх дітей закладу; 

- учні, громадян України, які прибули з Донецької, Луганської областей, АР Крим  - 3 

дитини. 

Вартість пільгового харчування складала: 

- для дітей віком від 6 до 10 років - 9,70 грн. на одну дитину на день; 

- для дітей віком від 10 років і старше - 11,40 грн. на одну дитину на день. 

    Для дітей з особливими освітніми потребами: 

- віком від 6 до 10 років - 35,00 грн. на одну дитину на день; 

- віком від 10 років до 13 років - 38,00 грн. на одну дитину на день; 

- віком від 10 років і старше - 41,00 грн. на одну дитину на день; 

Харчування дітей у школі забезпечувало товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сервіс Гранд».  

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного стану та належної організації 

харчування дітей у закладі, адміністрацією школи,  членами батьківської громадськості 

протягом року проведено сім перевірок шкільної їдальні, результати яких зафіксовано 

в актах. 

Протягом року питання щодо організації харчування розглядалося на нарадах при 

директорові, засіданнях методичного об'єднання класних керівників, батьківських 

зборах, Раді школи. У вересні 2018 року з учнями 8-11 класів та батьками учнів 1-8 



класів проведено анкетування, яке визначило, що 71% від загальної кількості 

опитуваних задоволені процесом організації харчування в школі. 

Cтаном на 24.05.2019 року гарячим харчуванням у школі охоплено 581 учень,  що 

становить –76,1% від загальної кількості школярів, у вересні 2018 року цей показник 

складав 586 учнів, що становило 76,1%. Показник залишається стабільним.  

 
Класи станом на 25.09.2018 станом на 24.05.2019 Динаміка 

змін % від загальної кількості учнів 

закладу 

% від загальної кількості учнів 

закладу 

1-4 100 100  

5-9 53,6 55 +1,4 

10-11 54,8 47,5 -7,3 

всього  76,1 76,1  

 

Усіма видами харчування на кінець навчального року охоплено 752 учні, що 

становить 99,5% від загальної кількості дітей. На початок навчального року цей 

показник - 760 учнів, що становило 98,7 відсотків від загальної кількості дітей закладу. 

Показник охоплення дітей всіма видами харчування збільшився на 0,8%. 

 
Класи станом на 25.09.2018 станом на 25.05.2019 Динаміка змін 

% від загальної кількості учнів 

закладу 

% від загальної кількості учнів 

закладу 

1-4 100 100  

5-9 98,5 98,8 +0,3 

10-11 91,9 88,5 -3,4 

всього  98,7 99,5 +0,8 

 

Буфетною продукцією на початок навчального року-174 учні, що становить 22,5% 

від їх загальної кількості, на кінець навчального року -  171 учень, що становить 22,4% 

від всієї кількості школярів. Гаряче харчування за батьківські кошти організовано для 

учнів груп подовженого дня для 49 учнів, що становить 11% від загальної кількості 

школярів початкової школи. 

Протягом навчального року адміністрацією закладу проводилася робота щодо 

створення необхідних умов для організації харчування дітей: видано відповідні накази 

із зазначеного питання, призначено відповідального за організацію харчування дітей з 

числа педагогічних працівників закладу, затверджено склад бракеражних комісій, 

організовано роботу комісії громадського контролю за якістю  харчування, затверджені 

режим і графік харчування. Здійснювався контроль за наявністю в обідній залі 

щоденного меню, контрольної порції, книги відгуків та побажань; вживалися заходи 

щодо забезпечення оптимального харчування для учнів та контролю за виконанням 

норм харчування. Упродовж року  інформація щодо організації харчування 

розміщувалась на інформаційному стенді  шкільної їдальні та на сайті школи. 

       У закладі проведено заходи з вивчення інструктивних матеріалів  з питань 

додержання  вимог санітарного законодавства,  профілактики спалахів гострих 

кишкових  інфекцій, попередження харчових отруєнь. 

Обідня зала та харчоблок закладу забезпечені холодною проточною водою. 

Функціонує бойлер для подання гарячої проточної води. Забезпеченість їдальні 

освітнього закладу кухонним посудом складає 100%.  

Протягом навчального року для їдальні за  рахунок бюджетних коштів придбано 

холодильник,  проведений капітальний ремонт  даху харчоблоку; здійснено поточний 

ремонт  приміщень на харчоблоці. 

Таким чином, організація харчування дітей у закладі міста здійснюється на 

належному рівні. 



Робота бібліотеки освітнього закладу 

 

Упродовж навчального року бібліотека освітнього закладу працювала за планом 

роботи, затвердженим директором школи. 

Фонд бібліотеки складається з 8601 примірника художньої літератури та  16632 

підручників. Учні 1-4 класів забезпечені підручниками на 100%,  учні 5-11 класів  -  на  

92,22%.   

Завідувач бібліотекою проводить індивідуальну роботу з учнями з питань 

оформлення читацького формуляру, користування каталогом, бережного ставлення до 

книги. У своїй діяльності бібліотекар використовувала різні форми роботи: бесіди, 

бібліотечні уроки, консультації, «усні подорожі» за прочитаними книгами, вікторини, 

усні журнали тощо.  

Певна робота ведеться з питань пропаганди сучасної української літератури. 

Упродовж року відбулись наступні літературні зустрічі із письменниками:   

А.Качаном, В.С.Самохваловим,   А.Санченком, Л.Ведутой,  А.Шкіряном. 

     У бібліотеці діяли 13 книжкових виставок:  «Знання нам відкриває стежку у 

майбутнє», «Цей дивний світ бібліотека»,  «Незламний фронт доблесті й відваги», 

«Про подвиги, про мужність і про славу», «За світ вставали козаченьки»,  «І бринить 

від щастя край, іде по світу Миколай», «Мова моя - це душі джерела», «Біль мого 

народу - Крути»,  «Соборність України: від ідеї до сьогодення», «Чорнобиль в серці 

України, а біль його по всій землі», Детективне бюро «Шукаємо непрочитані книжки», 

«В книжковій пам’яті миттєвості війни». 

       Традиційно щороку  проводиться  «посвята у читачі» для учнів 2-х класів, 

місячник  «Шкільна бібліотека – творчий розвиток дитини». У бібліотеці працює 

гурток «Книжкова лікарня», робота якого направлена на виховання у дітей любові та 

поваги до книги, уміння самостійно працювати з книгою; поновлено понад 60 книг та 

підручників.  

Діє бібліотечний актив та волонтери, які беруть участь у  естетичному  оформленні 

бібліотеки та допомагають молодшим читачам виконувати домашні завдання, 

проводять  з ними читання вголос, пишуть відгуки про прочитані книги.  

Учні 7-х класів  брали  участь у конкурсі «Книгоманія-2019», у першому  етапі 

якого перемогла учениця 7-Б класу  Бульбенко Кіра. Серед учнів 5-8 класів проводився  

конкурс «Читацькі перегони»,  за результатами міського етапу  конкурсу Клименко 

Лілія отримала диплом у номінації  «З любов’ю до тварин». 

       Шкільна бібліотека плідно співпрацює з Херсонською обласною бібліотекою для 

дітей ім. Дніпрової Чайки.  

      Традиційно у закладі проведено акцію «Подаруй бібліотеці книгу»,  завдяки якій 

бібліотечний фонд поповнився  на 32 примірники. 

        

Робота з охорони праці та  безпеки життєдіяльності 

 

         Діяльність освітнього закладу з безпеки життєдіяльності, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу здійснюється відповідно до 

Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», 

Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організацій освітнього процесу. Педагогічний колектив 

приділяє особливу  увагу  питанню формування здорового способу життя та 

попередженню дитячого травматизму. 

       На початок навчального року наказом директора створено службу з охорони праці 

та організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності»; призначено 

відповідальних осіб за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, 



затверджені комплексні заходи з питань дотримання безпеки життєдіяльності та 

попередження травматизму. 

        Станом на 01.09.2018 року всі учні закладу пройшли медичний огляд і за 

довідками лікарів та наказом по школі розподілені у відповідні групи для занять 

фізичною культурою. Вчителі фізичного виховання контролювали відповідність рівня 

стану здоров’я та функціональних можливостей дітей. 

      Укомплектовано аптечки першої медичної допомоги у класних кімнатах, кабінетах 

хімії, фізики, шкільних майстернях, спортивних залах на випадок травмування учнів 

під час освітнього процесу.  

      Класні кімнати, кабінети, майстерні, спортивні зали мають необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. У приміщеннях школи розміщено 

стенди з безпечної поведінки та попередження дитячого травматизму.  

       Упродовж навчального року в закладі організовано роботу гуртків «Юні 

рятівники» та «Юні інспектори дорожнього руху». Проведено тематичні години 

спілкування  і бесіди щодо особистої гігієни учнів, поведінки в громадських місцях, 

взаємин між однокласниками та людьми, профілактики побутового травматизму, дій у 

надзвичайних та непередбачуваних ситуаціях, пропаганди здорового способу життя 

тощо. У початковій школі організовувалися виставки дитячих малюнків «Увага! Один 

вдома», «Правила поводження з газо та електроприладами», «Правила велосипедиста», 

«Запобігання інфекційних захворювань».  

     Для учнів у освітньому закладі проведено тематичні  місячники: основ безпеки 

життєдіяльності «Збережи здоров’я та й на все життя»; місячник здорового способу 

життя «Головне багатство людини-здоров’я»; організовано тиждень безпеки 

дорожнього руху та тиждень здоров’я. Питання здорового способу життя розглядалися 

на батьківських зборах: «Гігієна і здоров’я учнів», «Культура поведінки школяра», 

«Психофізичне і психічне здоров’я підлітків. Що йому загрожує?», «Бездоглядність 

підлітків. Наслідки не контрольованості дітей», «Правове виховання учнів і 

попередження правопорушень», «Роль сімейних традицій у вихованні дітей», «Гігієна 

побуту, фізична праця підлітків у сім’ї», «Вплив способу життя сім’ї на здоров’я 

підлітків». 

       Відбулися шкільні заходи: Олімпійський тиждень, День Здоров’я, організовано 

тематичні зустрічі учнів з інспектором Суворовського відділу державної служби 

надзвичайних ситуацій,  фахівцями лікарняних установ міста. 

       Учні освітнього закладу долучалися до проведення міських заходів з 

попередження дитячого травматизму: 

- конкурс  малюнків «Поліцейський» (грамота); 

- Всеукраїнському конкурс фото-відео робіт «Молодь за безпеку дорожнього руху»; 

- конкурс  на краще відео про щеплення; 

- міський етап Всеукраїнської акції «Охорона праці очима дітей»;  

- конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Кращий пожежний- ти обережний»; 

- конкурс відеороликів «Знай і дотримуйся правил безпеки». 

     На уроках  «Основи здоров’я» (2-8 класи) розглядалися теми «Сам собі 

рятувальник», «Безпечний дім», «Безпечний відпочинок на природі», написані 

диктанти «Сказ», «Небезпечний поліомієліт», «Профілактика гепатиту», «Увага! 

Грип», «Підозрілі знахідки» тощо.  

     Упродовж навчального року організовувались ранкові зарядки, «веселі перерви»: 

ігри між класами, майстеркласи з музики та співу, ритмічні флешмоби.  

Адміністрацією закладу, класними керівниками, учителями  проводилась 

роз’яснювальна робота з учнями та їх батьками щодо важливості піклування про 

особисте здоров’я, дотримання техніки безпеки у приміщеннях, правил безпечної 

поведінки на подвір’ї та під час прогулянок, на уроках фізичної культури, трудового 

навчання, ритміки, у побуті.  



Систематично  здійснювався контроль щодо  виконання  інструкцій з техніки 

безпеки для учнів;  дотримання вимог безпеки під час проведення освітнього процесу, 

екскурсій та поїздок;  своєчасні  проведення  інструктажів із техніки безпеки  для учнів 

та їх  реєстрацію в журналах; виявлення  та розслідування обставин нещасних випадків 

з вихованцями; організації з учнями  заходів з попередження дитячого травматизму, 

дорожньо-транспортних подій; виконання санітарно-гігієнічних норм та  вимог. 

     Питання попередження дитячого травматизму розглядалися на нарадах при 

директорові. Відпрацьована програма вступного інструктажу; вчасно проводяться 

цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.  

       У поточному навчальному році спостерігається зниження показника побутового 

травматизму на 1,4%. 
Моніторинг травмувань дітей  

 

Місце травмування 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

під час освітнього процесу 1 3 - 

у побуті 47 41 33 

Всього травмувань (% від 

загальної кількості дітей) 

48 

(6%) 

44  

(5,7%) 

33 

(4,3%) 

 

   В освітньому закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму 

учнів, проводиться відповідна робота з учнями та їх батьками. Причини виникнення 

травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та 

проводяться профілактичні заходи. 

      Упродовж навчального року над  питанням попередження дитячого травматизму 

працювала психологічна служба;  проведено індивідуальні консультації та тренінги з 

тем: «Конфлікти, як поводитись дітям в конфліктних ситуаціях», «Як реагувати дітям 

на оцінку своєї діяльності іншими людьми», «Як керувати емоціями», «Дітям, які 

погано опираються стресам», «Попередження проявів булінгу в учнівському 

колективі»; здійснювалась  реабілітаційна та розвивальна робота з учнями, схильними 

до правопорушень та пропусків занять (відвідування на дому, корекційні заняття).  

Налагоджено психолого-педагогічний супровід дітей, які схильні до агресії. 

     Учнівським самоврядуванням проведені рейди щодо перевірки стану відвідування 

учнями школи,  з профілактики тютюнопаління, «Веселі перерви» у початковій школі. 

       В освітньому закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних 

випадків і створення безпечних умов навчання. 

 

Управління освітнім закладом 

 

Основою ефективного управління закладом є педагогіка партнерства: всі рішення  

приймаються через обговорення з педагогічним колективом, опитування  батьківської 

та учнівської  громадськості. 

В освітньому закладі працює постійно діючий колегіальний орган управління – 

педагогічна рада, на якій приймаються рішення щодо організації, ефективності та 

вдосконалення освітнього процесу. Адміністрацією постійно проводились консультації 

та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як  Рада 

школи, батьківський комітет, профспілковий комітет, методична рада, учнівське 

врядування. Така співпраця сприяла розвитку всіх напрямів діяльності освітнього 

закладу, дозволила покращити результати освітнього  процесу, матеріально- технічну 

базу. 

Управління освітнім закладом здійснюється відповідно до стратегії розвитку 

освітнього закладу на 2018-2022 роки, річного плану роботи, плану внутрішнього 



шкільного контролю. Така система заснована на взаємодії всіх ланок та учасників 

освітнього  процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та  

взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню 

системи роботи закладу й забезпечує його  планомірний розвиток.  

Важливою ланкою управління та організації діяльності закладу є систематичний, 

цілеспрямований, об’єктивний контроль за освітнім  процесом, який здійснюється за 

перспективним та річним плануванням, узагальнюється наказами, довідками,  

обговорюється на нарадах при директорові, засіданнях методичної ради та методичних 

об’єднань.  

Відповідно до внутрішнього шкільного контролю вивчено та проаналізовано  

стан: 

- виконання навчальних планів та програм з предметів; 

- ефективності освітнього середовища в умовах Нової української школи; 

- організації освітнього процесу в заочних класах при ПВК №90; 

- навчально-методичного забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я»; 

- викладання англійської мови,  інформатики;  

- реалізації диференційованого підходу на уроках математики; 

- формування навичок читання на уроках літературного читання;  

- класно-узагальнюючого контролю у 2 класах; 

- проведення ДПА в 9-х та 11-му класах; 

- ведення  зошитів; 

- організації та виконання учнями домашніх завдань; 

- дотримання техніки безпеки на уроках хімії, фізики, інформатики, трудового 

навчання, фізичної культури; 

- виконання комплексної програми, щодо запобігання побутового і дитячого 

травматизму; 

- організації роботи з дотримання учнями  правил з  безпеки дорожнього руху; 

- організація харчування дітей  в  освітньому закладі; 

- організації  роботи груп подовженого дня (додаткові освітні послуги); 

- національно-патріотичного виховання учнівської молоді; 

- організації роботи  з правової освіти учнів; 

- організації роботи щодо  здорового способу життя; 

- художньо-естетичного виховання школярів;  

- родинно-сімейного виховання; 

- профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю; 

- організації  роботи шкільної бібліотеки; 

- результативності роботи спортивних  гуртків та секцій; 

- проведення годин спілкування тощо. 

У закладі освіти  сформована система інформаційно-аналітичної діяльності, яка 

складається з ланок: 

- щоденна інформація (відомості про наявність   учителів відповідно до розкладу 

уроків, відвідування   учнями навчальних занять, санітарно-гігієнічний стан приміщень 

і споруд закладу,  організація та якість харчування); 

- щотижнева інформація про виконання планів роботи адміністративно-

управлінською ланкою (проведення та результативність позакласних заходів, 

діяльність учнівського самоврядування, стан ведення зошитів, щоденників, 

документації  вчителів тощо); 

- щомісячна інформація (виконання раніше прийнятих управлінських рішень, 

відомості про хід виконання програм, моніторинг навчальних досягнень учнів, робота 

факультативів, шкільних гуртків,  медичне обстеження дітей,    ведення документації); 

- семестрова інформація (про стан виконання освітньої програми, річного плану та 

його складових, робота методичних  об’єднань, стан матеріально-технічного 



забезпечення,  рівень навчальних досягнень учнів, виконання законів, постанов, 

нормативно-правових документів, раніше прийнятих управлінських рішень). 

Під час здійснення внутрішнього шкільного контролю за рівнем викладання 

навчальних предметів використовуються моніторингова та діагностична методики.     

Результати   відображено  в рішеннях педагогічної ради, Ради школи, нарадах при 

директорові, у відповідних наказах, довідках: 

 
Навчальний 

рік 

Кількість 

засідань  

педагогічних 

рад 

Кількість 

наказів 

(основна 

діяльність/ 
кадри) 

Кількість 

вихідної 

інформації 

Кількість  

 нарад при 

директорові 

Кількість 

службових, 

клопотань, 

депутатських 
звернень 

2018/2019 13 466/112 459 11 13 

 

Реагування  на звернення батьківської громадськості, інших органів громадського 

самоврядування, на запити представників органів міської влади,  громадських 

організацій розглядалися і вирішувалися  у передбачений чинним законодавством 

термін.  

Упродовж 2018/2019 навчального року зареєстровано: 

   1 запит на публічну інформацію; 

   6 звернень громадян  -  зауваження, пропозиції щодо організації освітнього процесу (у 

минулому навчальному році – 26 звернень). 

Для успішної життєдіяльності освітнього закладу  налагоджено зв’язки з іншими 

навчальними закладами і організаціями: заклади дошкільної освіти  №9, №27, №44, 

дитячої музичної школи №4 м.Херсона; дитяча поліклініка №2 Херсонської міської 

клінічної лікарні  ім. Є.Є.Карабелеша,  Херсонський будинок дитячої творчості та 

культурно-мистецькі установи міста. Плідно співпрацював освітній заклад з 

Херсонсьою міською благодійною організацією сприяння розвитку освіти 

«Співдружність», ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» (шефи школи), 

благодійним фондом «Садіяра Мамедова», громадською організацією «Спарта». 

Задля пошуку  додаткових джерел фінансування освітнього закладу  через участь 

у різноманітних програмах, проектах, грандах   організовано   роботу  творчих   груп   

вчителів,  батьків учнів. За результатами роботи   підготовлено два проекти: 

- «Енергозберігаючі вікна для освітнього закладу з інклюзивною 

формою навчання» (гранд Посольства Федеративної Республіки Німеччина); 

- Дитячий інклюзивний майданчик  «Місто яскравих мрій» (реалізація  за 

рахунок коштів  громадського бюджету м. Херсон). 

        Популяризація  діяльності освітнього закладу здійснювалась через постійне  

оновлення  веб-сайту школи. Упродовж навчального року  у стрічці новин розміщено 

255 інформацій (у минулому році -  79), на сайті управління освіти – 15 інформацій,  

знято 5 сюжетів місцевими  телевізійними компаніями. Продуктивність роботи сайту 

зросла у 3 рази. 

 

Створення сучасного освітнього середовища,   

 зміцнення матеріально-технічної бази 

 

Будівля освітнього закладу   розміщена на земельній ділянці площею 1,7838 га, 

частину якої займають футбольне поле (S=1200 м²), волейбольний (S=162 м²), 

баскетбольний (S=540 м²) майданчики, бігова доріжка за периметром спортивного 

стадіону, майданчик з правил дорожнього руху. На території створено зелені зони (160 

дерев та декоративних кущів, 2 квітники), налагоджено зовнішнє освітлення будівлі 

школи та шкільного подвір’я. Ганок центрального входу до будівлі освітнього закладу 



облаштований пандусом. Будівля та територія освітнього закладу знаходиться під 

охороною приватного підприємства «Арсенал-С», ведеться відеоспостереження (4 

камери), діє пропускний режим. Школа – це споруда з 3-поверхової (1962 року 

забудови), 4-поверхової та 1-поверхової (1980 року забудови) будівель, обладнаних 

двома спортивними залами, актовою залою, харчоблоком та обідньою залою  їдальні, 

бібліотекою, ресурсним центром із питань організації роботи з дітьми, які мають 

особливі освітні потреби (2 кімнати), методичним кабінетом, шкільними майстернями, 

медичним пунктом, кабінетами розвитку мовлення, логопеда, психолога і соціального 

педагога. Освітній заклад має 40 сучасних та затишних класних кімнат й навчальних 

кабінетів, 11 з яких атестовані; три комп’ютерних класи, в наявності підключення до 

мережі Інтернет. В освітньому процесі використовується  технічні засоби навчання (81 

одиниця).  

Зміцнення матеріально-технічної бази  освітнього закладу здійснюється за рахунок 

державного і місцевого бюджетів, надання освітніх послуг, участі у грантах 

вітчизняних і міжнародних організацій і добровільних  внесків, одержаних від 

підприємств,  і організацій, фізичних осіб. 

Упродовж 2018/2019н.р.  за рахунок коштів  державної субвенції  ЗЗСО № 4   

отримав  обладнання та  навчальні матеріали на загальну  суму 458 217,00грн. (у 

2017/2018 н.р.- 409 215 грн.), а саме: 

спеціальні засоби корекції для дітей з ООП: 

- демонстративне обладнання (шкільна крейдова  дошка  (10 од.) - 39 800,00 грн.); 

- комп’ютерне  та  мультимедійне  обладнання (планшет (31 од.) – 163,680 грн.;   

багатофунціональні пристрої - принтери (6 од.) – 20 370,00 грн.; інтерактивна дошка (4 

од.) і мультимедійний проектор  (5 од.) – 173 200,00грн., комп’ютерна акустика для 

ресурсної  кімнати (1 од.) – 25 000,00грн. 

- дидактичний матеріал і корекційні  засобами  навчання (логопедічні   зошити, 

таблиці та плакати, розвивальні ігри, конструктори LEGO) -  102 762,00 грн. 

для учнів 1 класів  за програмою НУШ: 

-  комплект учнівської одномісної парти (92 од.) – 127 960,00 грн.; 

- мультимедійний проектор (3  од.) - 42 898,00 грн.; 

- багатофунціональний пристрій - принтер (2 од.) – 22 836,00 грн.; 

- ноутбук (1 од.) – 27 566,00 грн. 

 

За рахунок коштів  міського  бюджету  профінансовано на  утримання 

освітнього закладу  на загальну суму 608 387,41 грн. (у 2017/2018 н.р.  - 536 251,00 

грн.), а саме: 

- капітальний ремонт покрівлі шкільної їдальні, актової зали та спортивної зали – 

296 587,41 грн.; 

- капітальний ремонт системи опалення  (відремонтовано 50% всієї системи)  –  

299 993, 00 грн.; 

- придбано холодильник  для шкільної їдальні – 11 800,00 грн. 

 

        Для забезпечення школи власними фінансами надаються додаткові освітні 

послуги, організовані на підставі заяв батьків учнів та договорів про надання цих 

послуг. У поточному  році організовано роботу 2 груп подовженого дня. Кошти, 

отримані  від надання  освітніх послуг зараховані на спеціальний рахунок освітнього 

закладу. Спецрахунок школи – 15 185,00 грн.(у 2017/2018 н.р.  31 372,00 грн.): 

- технічне обслуговування вогнегасників  (29  шт.)  – 2 969,57грн. 

- придбання  2 пожежних рукавів (2 од.), вогнетривного брезенту (1 од.) – 

1 674,00грн. 

- періодичні видання  - 3923,94 грн.; 

- контур заземлення – 1590,00 грн.; 



- повірка лічильника теплової енергії – 7000,00 грн. 

Задля  розвитку та вдосконалення матеріальної бази освітнього закладу у 2005 

році створена Херсонська міська благодійна організація сприяння розвитку освіти 

«Співдружність». На її рахунок надходять благодійні внески батьківської  

громадськості.  

За звітний період (з 01  вересня 2018 року по  31 травня 2019 року)  надійшло         

97 746,00грн. (у 2017/2018 н.р. - 22 715 грн.). На даний час використано                            

56 433,87грн.: 

- послуги  охорони (забезпечення пропускного режиму) - 31 845,80грн.; 

- телекомунікаційні послуги (підключення до мережі  провайдера www.skynet.ua, 

абонентна сплата за Інтернет) – 8 083,77грн.; 

- господарчі витрати на утримання освітнього закладу (придбання будівельних і 

сантехнічних матеріалів для проведення поточних ремонтних робіт, опломбування та 

перевірка  водомірного  вузла, дератизація і дезінсекція будівлі, заправка картриджа) – 

15 504,30грн. 

Додаткові джерела фінансування:  
За підтримки благодійного фонду «Садіяра Мамедова» здійснено капітальний 

ремонт стелі та стін кабінету інклюзивного класу для майбутніх першокласників. 

   Плідною була співпраця з шефами освітнього закладу - ТОВ НВП «Херсонський 

машинобудівний завод»: проведено ремонт огорожі пришкільної території; замінено на 

склопакети 3 вікна та двері  у кабінеті  інклюзивного класу для майбутніх 

першокласників;  надано  кріплення для 20 вогнегасників. 

Докладна інформація, звіти про надходження та використання коштів на 

покращення матеріально-технічної  бази школи  прозоро та відкрито  розміщуються на 

веб-сайті закладу у розділі «Фінансово-господарська діяльність закладу».  Усі 

матеріальні придбання, товари оприбутковуються у встановленому порядку, 

оформлюються своєчасно. 

Діяльність педагогічного колективу  спрямована на  забезпечення комфортних 

здоров'єзберігаючих і небезпечних  умов  перебування учнів  у школі та створення 

стійкого позитивного іміджу освітнього закладу, в основі якого лежить спільна 

праця команди адміністрації, вчителів, учнів та їх батьків. 

http://www.skynet.ua/

