
Звіт 

директора Запорізької гімназії №97     за 2021-2022 навчальний рік 

перед педагогічним колективом та громадськістю 

 
В умовах сучасних змін цілі освіти набувають нового трактування та кожний 

заклад освіти має право йти власним шляхом, самостійно вирішувати і обирати 

унікальні напрями свого розвитку, необхідні для успішного становлення 

особистості, реального зростання можливостей для кожного. Тому, впродовж 

2021-2022 н.р. колектив закладу створював сучасний освітній простір, діяльнісне 

середовище, орієнтувався на компетентнісну школу, продовжував роботу над 

поширенням реформи, запроваджував нові механізми професійного зростання 

вчителів. Вважаю, що успішне управління закладом залежить від активної та 

творчої участі педагогів, ефективної взаємодії та роботи у команді, реалізації 

принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства. У своїй діяльності 

протягом звітного періоду я як директор школи керувалася посадовими 

обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які 

регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади 

мовної політики в Україні», Статутом закладу та чинними нормативно- 

правовими документами у галузі освіти. На виконання п. 3 наказу МОН України 

від 28.01.2005 №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись 

Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у 

відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження 

відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, 

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що 

базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю звіт 

про свою діяльність та підсумки роботи колективу протягом 2021 –2022 

навчального року. 

В цьому поточному році в мережі закладу функціонують 26 класів, в яких 

навчається на кінець навчального року 705 учнів закладу, що на 12 учнів менше 

ніж на початку року та 21 учень, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, 

що прибули в березні-травні 2022 року. Учні, що мають статус внутрішньо 

переміщеної особи фіксуються в класному журналі, занесені у реєстр та не 

обліковуються в алфавітній книзі (лист МОН України від 29.03.2022 №1/3725- 

22). Протягом навчального року відбулася втрата контингенту – 1,7%. 

Статистичні дані щодо руху учнів представлено в таблиці: 
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Кількість класів 
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122 

 
79 

 
83 

 
95 

 
379 

 
73 

 
72 

 
74 

 
63 

 
56 

 
338 

 
717 

Прибуло учнів 4 6 8 2 20 4 3 1   8 28 

Вибуло учнів 4 1 2 2 9 2 1  5 1 9 18 

Кількість учнів 
на кінець 
навчального року 
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Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість вибуття із 

закладу зумовлена зміною місця мешкання родини. Основними заходами зі 

збереження контингенту учнів в 2021-2022 навчальному році були: спільна 

робота з ДНЗ, контроль відвідування учнями навчальних занять, організація 

навчання учнів за індивідуальною формою здобуття освіти. 

В 2021-2022 навчальному році відбулася зміна назви закладу на Запорізьку 

гімназію №97 Запорізької міської ради в рамках трансформації системи освіти в 

Комунарському районі. Відповідно до цих змін в закладі відсутні 10-11 класи. В 

початковій школі навчається 374 учні, що становить 52 % учнів від зарахованих 

до закладу (без внутрішньо переміщених осіб) , в 5-9 класах – 48% учнів. 

Статистичні дані щодо контингенту учнів по закладу подано в таблиці: 

Запорізька гімназія №97 Запорізької міської ради Усього 

у навчальному 

закладі Початкова школа Основна школа Старша школа 

1–4 класи 5–7 класи 8–9 класи  

 

 
1–9 класи 

К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів 
К-сть 

класів 
К-сть учнів 

13 389 9 224 4 113 

Середня 

наповнюваність 29,9 

Середня 

наповнюваність 24,8 

Середня 

наповнюваність 28,3 

Усього класів школи: 26 

Усього учнів школи: 726 

Середня наповнюваність:27,9 

До стратегічних цілей закладу на 2021-2028 роки заплановано розвиток 

закладу - як гімназії, закладу, конкурентно-спроможного на ринку освітніх 

послуг на початковому та базовому рівнях через форми здобуття освіти згідно 

чинного законодавства. В закладі планується системне запровадження 

інноваційних методик навчання і виховання, удосконалення інформаційного 

простору закладу; розвиток та формування в учнів ключових компетентностей, 

необхідних для успішної життєдіяльності конкурентоспроможної і 



самодостатньої особистості; забезпечення умов для розвитку обдарувань 

кожного учня закладу, потреби і вміння самовдосконалюватись; надання учням 

можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб; збереження і 

примноження традицій закладу, заснованих на національних та патріотичних 

засадах; розвиток партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, 

між школою та її оточенням; створення комфортних умов навчання та 

перебування в закладі для всіх учасників освітнього процесу; створення рівного 

доступу для здобуття учнями якісної освіти; створення умов для свідомого 

вибору учнями сфери професійної діяльності. 

Реалізували стратегічні цілі розвитку закладу в поточному році 49 педагогів 

закладу. Заклад укомплектований педагогічним кадрами у відповідності до 

штатного розпису. Станом на день звітування в закладі вакансія 0,5 ставки 

заступника директора. Протягом року в складі педагогів відбулися зміни через 

плинність кадрів: звільнилися 2 вчителя, прийнято на роботу 3 молодих 

спеціаліста (вчитель фізики, математики, інформатики в початковій школі). Такі 

зміни можна віднести до позитивної тенденції, спостерігається оновлення кадрів. 

Інформація про педагогічний стаж працівників закладу представлена в таблиці: 

 Педагогічний стаж працівників 
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Кількісний склад працівників Запорізької гімназії №97 наступний: усього 

станом на день звіту педагогічних працівників 52, з них учителів - 49 чоловік, 

практичних психологів -1 чоловік, педагогів-організаторів -1 чоловік, керівників 

гуртка -1 чоловік, технічного персоналу -23 чоловіки, усього працівників -75 

чоловік, з них працює за сумісництвом 1. Інформація щодо віку членів 

педагогічного колективу представлена в таблиці: 

 Вік педагогічних працівників 

до 30 років 31–40 років 41–50 років 51–55 років Більше 55 років 

Кількість педагогічних 

працівників 

10 10 10 2 20 

Статистичні дані щодо якісного складу педагогічного колективу закладу 

наведено у таблиці: 
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рівень 
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Динаміка змін в статистичних даних   щодо якісного складу педагогічного 

колективу наведено в таблиці: 

Навчальний 

рік 

Всього 

педагогів 

Вища 

категорія 

Перша 

категорія 

Друга 

категорія 

Спеціаліст 

2020-2021 47 17 12 8 10 

2021-2022 49 17 13 12 7 

За порівнянням статистичних даних слідує, що більшість вчителів закладу мають 

кваліфікаційну категорію. Найбільше в закладі фахівців з вищою категорією. В 

поточному році були атестовані 9 педагогічних працівника. Трьом вчителям 

було підтверджено вищу категорію, з них двом педагогам підтверджено звання 

«старший учитель» і одному вчителю звання «учитель-методист». Двом вчителя 

було підтверджено першу кваліфікаційну категорію, одному вчителю 

підтверджено категорії «спеціаліст» (11 розряд) та звання «старший учитель». 

Підвищили кваліфікаційну категорію за результатами атестації три вчителі, з них 

двом присвоєно другу кваліфікаційну категорію і одному вчителю першу 

кваліфікаційну категорію. Динаміка педагогічного росту представлена  в 

таблиці: 
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2017 - 2018 15 - 8 
(1 провідний 

бібліотекар) 

1 3 1 - 1 - 3 5 - - 

2018 - 2019 15 - - - 2 2 - - 1(11) 1 8 - 1-(учитель- 
методист) 

2019 - 2020 13 1 5 1 4 1 1 - - 1 3  2 (психолог 

методист) 
(вчитель методист) 

2020 - 2021 2 - -- - - 1 1 - - - 1 - - 

2021-2022 9 - 3 1 2 2  - 1(11) - 3 - 1-(учитель- 
методист) 

За порівнянням статистичних даних просліджується позитивна тенденція: за результатами 

атестації вчителі відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та раніше 

присвоєному педагогічному званню; є вчителі, які підвищили раніше встановлені 

кваліфікаційні категорії; є вчителі, які атестуються вперше і також підвищили кваліфікаційну 

категорію. На початок навчального року в закладі працювало 13 педагогів пенсійного віку з 

якими на 2021-2022 навчальний рік було заключено строковий договір терміном на 1рік. 



Впродовж поточного року через досягнення пенсійного віку і отриманням пенсії одного 

вчителя було переведено на строковий договір; за власним бажанням було звільнено 2 

педагога з категорії вчителів, з якими складено строкові договори. У червні 2022 року вчитель, 

яка досягла пенсійного віку і мала б бути переведена на строковий договір, була звільнена за 

власним бажанням. Надали згоду працювати за умовою строкового договору в закладі в 

наступному 2022-2023 році 12 педагогів. Така кількість наданих згод також може бути 

віднесена до позивної тенденції, кваліфіковані педагоги продовжать працювати і будуть 

прикладом молодим спеціалістам. Слід зазначити, що в закладі 27% вчителів мають 

педагогічне звання «Старший вчитель», 4% мають звання «Вчитель-методист». 

 

Виконання Освітньої програми та навчального плану 

на 2021-2022 навчальний рік 

На виконання вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», згідно з річним планом роботи закладу 

адміністрацією було проведено аналіз виконання Освітньої програми та 

навчальних програм. Навчальні плани на 2020-2021 рік були складені за 

типовими освітніми програмами: 

Класи Реквізити Типової освітньої програми 

 
1-А 

Інтегрована освітня програма «Світ чекає крилатих» (розроблена під 

керівництвом А.Цимбалару), допущена до використання лист ДСЯО від 

22.09.2020 № 01/01-23/1115 

 
1-Б,1-В, 1-Г 

2-А, 2-Б,2-В 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти 

(розроблена під керівництвом Савченко О.Я.), затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. № 268 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів 

закладів загальної середньої освіти» (додаток 1) 

 
3-А,3-Б,3-В, 

4-А, 4-Б,4-В 

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 

4 клас (наказ МОН України від 08.10.2019 №1273 «Про затвердження 

типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої 

освіти» 

 

 
5-А, 5-Б, 5-В 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1). 

 
6-А, 6-Б, 6-В 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 10). 

 

7-9 класи 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 12). 

 
Викладання предметів здійснювалося за навчальними програми, які 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в 



загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання та є в 

переліку навчальних програм на 2021-2022 навчальний рік. 

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальних планах закладу реалізувалася через окремі предмети: 

українська мова, українська література, іноземна мова (англійська мова для всіх 

учнів, крім 6 паралелі, в якій учні вивчають 2 іноземні мови (англійська, 

французька мови), російська мова (тільки для учнів 7-9 класів), зарубіжна 

література. Слід зазначити, що підручниками для вивчення другої іноземної мови 

в закладі в поточному році учні забезпечені не в повному обсязі. Акцентуємо 

увагу на те, що в наступному навчальному році за умови наявності дозволу МОН 

України для учнів 8-9 класів відбудуться зміни в навчальних планах, буде 

виключено із освітньої галузі «Мови та літератури» російську мову. 

Навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години 

на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, індивідуальні 

години, групові консультації тощо. 

З урахуванням можливого поширення коронавірусу та погіршення 

епідемічної обстановки в місті Запоріжжя впродовж навчального року було 

прийняте педагогічною радою рішення про виділення годин з варіативної 

складової для всіх 13 класів початкової школи на додаткові заняття 

(індивідуальні консультації та групові) з українсько мови (в 1-х класах 

інтегрований курс «навчання грамоти») та математики по 0, 5 годин на тиждень, 

для подолання прогалин з навчального матеріалу через можливі карантинні 

заходи, захворювання окремих учнів. 

З метою досягнення учнями обов'язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової середньої освіти, створення оптимальних умов 

для подальшої самореалізації учнів, забезпечення можливостей постійного 

самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного 

потенціалу, враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів години варіативної складової 

навчального плану школи ІІ ступеню освіти в 2021-2022 навчальному році 

будуть спрямовані на запровадження вивчення курсів за вибором «Логіка» в 5-9 

класах з метою формування інтелектуального розвитку учнів, розвитку 

логічного мислення, оволодіння системою знань та умінь для продовження 

навчання в закладах з високою математичною підготовкою; «Сходинки 

орфографії» в 5-6 класах з метою формування всебічно розвиненої, духовно 

багатої особистості, спроможної на соціальну адаптацію і репрезентацію власної 

індивідуальності засобами рідної мови; «Українознавство» - в 7-9 класах з 



метою виховання патріота, громадянина української держави, свідомого 

державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах 

кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання й реалізовувати 

покликання української нації. 

За рішенням педагогічної ради з метою кращого подолання прогалин з 

навчальних предметів для учнів 5-9 класів після довготривалого карантину, 

можливих припинень освітнього процесу, хвороб окремих учнів, підготовку до 

олімпіад та конкурсів, до державної підсумкової атестації також було 

запровадження виділення годин варіативної складової на індивідуальні заняття 

та консультації з окремих предметів: 5-ті класи – математика (0,5 год. на 

тиждень), трудове навчання (0,5 год. на тиждень для хлопців та дівчат); 6-ті 

класи – математика (0,5 год. на тиждень), англійська мова (0,5 год. на тиждень), 

французька мова (0,5 год. на тиждень), трудове навчання (0,5 год. на тиждень), 

інформатика (0,5 год. на тиждень); 7-мі класи – англійська мова (0,5 год. на 

тиждень), трудове навчання (0,5 год. на тиждень), фізика (0,5 год. на тиждень), 

хімія (0,5 год. на тиждень); 8-мі класи –українська мова (0,5 год. на тиждень) 

англійська мова (0,5 год. на тиждень), біологія (0,5 год. на тиждень), хімія (0,5 

год. на тиждень) географія (0,5 год. на тиждень); 9-ті класи – українська мова (0,5 

год. на тиждень), історія України (0,5 год. на тиждень). 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювався 

відповідно до наказів МОН України від 20.02.2002 р. № 128 та від 26.05.2008 р. 

№ 461. На групи ділилися учні при вивченні інформатики (всі класи), з 

української мови класи в початковому та середньому підрозділах, де 

наповнюваність учнів була 28 та більше учнів. Всього 16 класів - 62% класів за 

мережею. Слід зазначити, що цей показник нижче минулорічного на 8% (було 18 

класів, 70%) В закладі видано наказ про розподіл учнів на групи, в якому ділення 

відбувається за правилом - по списку навпіл. Наповнюваність груп відповідає 

нормативній. 

В 2021-2022 навчальному році учні навчалися з елементами дистанційного 

понад 15 тижнів, протягом року були внесені зміни до структури року, відбулося 

перенесення канікул та їх збільшення на 2 тижні і припинення освітнього 

процесу через воєнні дії в Запорізькій області на 3 тижні. Навчання з елементами 

дистанційного в закладі було організовано у відповідності до розробленої 

Стратегії організації освітнього процесу за дистанційною формою під час 

обмежувального періоду в умовах карантину на 2021-2022 навчальний рік (наказ 

по закладу від 31.08.2021 № 283/р). В даному локальному документі визначено 

порядок дій з переходу на навчання з елементами дистанційного під час 

обмежувального періоду в умовах карантину та відновлення освітнього процесу 

у звичному режимі денного очного навчання. Розроблені алгоритми дій 



адміністрації, вчителів, класних керівників з переходу та роботі під час 

дистанційного навчання під час обмежувального періоду (попередньо, на момент 

обмеження, щоденно, на початку тижня, в кінці тижня). Стратегію розміщено на 

сторінці сайту закладу «Дистанційне навчання». Перехід на навчання з 

елементами дистанційного відбувався за рішеннями педагогічної ради. Під час 

дистанційного навчання використовувалися ресурси сайту закладу 

https://school97.zp.ua (сторінка «Дистанційне навчання»), корпоративної хмари 

https://gsuite.google.соm та її сервісів (календар, форми, документи, презентації, 

відео конференції, тощо), платформи School_Z. В закладі розбудоване 

корпоративне хмарне середовище і всі учнівські колективи використовували 

корпоративні акаунти. Таке рішення унеможливило передачу акаунтів стороннім 

особам, зрив навчальних занять, проявам хамства, зневажливого ставлення до 

здобувачів освіти невідомими. Вчителями впродовж навчального року велися 

електронні журнали. Для організації роботи з інформування батьків про стан 

навчальних досягнень учнів, класні керівники розповсюдили серед батьків 

персональні логіни і паролі для входу в учнівські щоденники. З метою 

інформування всіх батьків, в тому числі тих, хто не використовував 

персональний вхід до щоденника дитини, класні керівники надсилали виписки 

оцінювань з електронного журналу особистими повідомленням в певній 

періодичності. Для зручності на сторінці «Дистанційне навчання» були 

розміщенні банери-посилання на ресурс NZ.UA, Google Classroom, телефон 

гарячої лінії закладу та електронна адреса скриньки довіри з питання організації 

та перебігу дистанційного навчання. З метою інформування учнів, батьків, 

педагогів на сторінці про дистанційне навчання було розміщено актуальні 

локальні документи, що стосувалися організації дистанційного навчання 

(стратегія, накази про запровадження дистанційного навчання, розклад уроків). 

Для батьків та учнів на сторінці було звернення з поясненнями, про те що перебіг 

дистанційного навчання висвітлюватиметься у Viber-групах, на офіційній групі 

в Facebook, сайті закладу. Впродовж всього дистанційного періоду на сторінці 

сайту були розміщенні  актуальні коди доступу до Google Classroom. 

Розклад уроків під час навчання з елементами дистанційного в цілому було 

збережено. З метою надання підтримки учням в освітньому процесі під час 

воєнного стану, для зменшення ризику не проведення навчального заняття через 

тривоги, відсутність інтернету, для регулярного відстеження результатів 

навчання учнів більшість уроків проводилася синхронно з дотриманням 

санітарних правил і норм щодо безперервної тривалості навчальної діяльності з 

технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для 



самопідготовки у позанавчальний час (домашніх завдань). Слід зазначити, що в 

закладі були вчителі, які здійснювали освітній процес перебуваючи за межами 

міста та країни. Віддаленість вчителів не впливала на якість наданих освітніх 

послуг. Паралельно з синхронним режимом всі вчителі вели Google Classroom де 

розміщували навчальні матеріали, для всіх учнів, в тому числі таких, які не мали 

постійного доступу до мережі. На сторінці «Дистанційне навчання» розміщався 

документ, в якому для кожного класу у вигляді таблиці з розкладом вносилися 

посилання на он-лайн уроки. Кожного дистанційного тижня учасники освітнього 

процесу отримуватимуть оновлені посилання на синхронні уроки. Оновлення 

відбувалося до сьомої години ранку у понеділок. Класні керівники даний розклад 

розповсюджують через групи Viber. Діяла формула, зміст всіх уроків не залежно 

від режиму проведення розміщувався вчителями в Google Classroom. 

Статистичні дані щодо відвідування сайту закладу та сторінки «Дистанційне 

навчання» впродовж навчального року наведено в таблиці: 

Кількість відвідувань сайту за вересень-травень 2022 р. 

Період Головна сторінка сайту Дистанційне навчання 

Вересень 2021 1850 366 

Жовтень 2021 742 398 

Листопад 2021 3048 1087 

Грудень 2021 860 249 

Січень 2022 785 453 

Лютий 2022 1746 716 

Березень 2022 506 262 

Квітень 2022 2061 512 

Травень 2022 1956 701 

Під час дистанційного навчання в закладі працювала динамічна 

антикризова команда, яка в разі потреби надавала допомогу. Фахівцями закладу 

розроблені і розміщені пам’ятки із правилами роботи на комп’ютері, інструкції з 

використання платформ NZ.UA та Google Classroom. 

Для учнів, які не мають можливості довготривалого доступу до мережі 

Інтернет на сайті розміщувалася таблиця із завдання на тиждень з орієнтиром на 

використання підручника. Учні і батьки мали можливість її роздрукувати і 

виконувати завдання в своєму темпі. Результати виконання відправлялися 

вчителям або класному керівнику на електронну адресу чи месенджер. В закладі 

було організоване місце обміну, куди учень міг покласти зошит із виконаними 

завданнями і забрати після перевірки вчителем. Таким способом користувалася 

обмежена кількість учнів (в різні періоди карантинних обмежень не більше 1% із 



загальної кількості учнів у закладі). Слід зазначити, що технічні пристрої, якими 

користувалися учні були різноманітними і за даними з аналітики сайту закладу 

можна зробити висновки, що більшість учнів для отримання інформації 

використовувала телефон. Статистичні дані представлено в таблиці: 

Період Телефон Комп’ютер Планшет 

Вересень 2021 1821 1504 56 

Жовтень 2021 1060 933 29 

Листопад 2021 3211 1987 51 

Грудень 2021 1216 897 33 

Січень 2022 894 889 23 

Лютий 2022 1839 1102 32 

Березень 2022 567 323 6 

Квітень 2022 2078 880 22 

Травень 2022 2023 1198 67 

Для прискорення отримання інформації і заповнення таблиці із 

завданнями, щотижня в четвер-п’ятницю кожний вчитель заповнював 

відповідну форму. Навчальний контент, який розміщував вчитель умовно 

поділений був на три частини (теоретична, практична, зворотній зв’язок чи 

перевірка засвоєного). Для отримання достовірної інформації про перебіг 

освітнього процесу в кінці кожного дистанційного тижня (за виключенням 

періоду воєнного стану) за бажанням батьки давали відповіді на питання 

адміністрації щодо якості проведеного освітнього процесу. Такі опитування 

проходили батьки 1-4 класів і 5-9 класів. В подальшому на оперативній нараді 

класні керівники та адміністрація надавали звіт за результатами обробки 

відповідей. За аналізом відповідей здійснювалися дії з покращення організації 

освітнього процесу. Вчителі надавали статистичні дані щодо активності учнів під 

час навчання на поточному тижні. Класні керівники інформацію оброблювали і 

працювали з батьками та учнями. Під час проведення он-лайн уроків більшість 

вчителів використовувала платформу MEET. Слід зазначити, що протягом року 

в закладі були відсутні масові спалахи будь-яких захворювань, але через 

припинення освітнього процесу та подовження канікул під час воєнного стану в 

країні в календарні плани вчителі закладу внесли зміни в календарне планування. 

Відміна святкових днів та їх перенесення дозволила надолужити пропущене і 

навчальні програми та всі види контролю з предметів були виконані в повному 

обсязі. З усіх предметів та курсів за вибором проводилося поточне, тематичне, 

семестрове та річне оцінювання. Питання про виконання навчального плану і 

навчальних програм, заміну пропущених уроків, стан ведення шкільної 



документації розглядалися на нарадах при заступниках з НВР, директорові 

упродовж поточного навчального року. 

Аналіз оцінювання навчальних досягнень учнів в 2021-2022 

навчальному році 

Протягом останніх чотирьох років кількість класів, які функціонують в 

закладі становить 26. Третій рік поспіль кількість учнів в закладу перебільшує 

700 осіб. За 12-бальною системою в поточному році було атестовано 331 учень 

5-9 класів. В закладі проводиться внутрішній моніторинг навчальних досягнень 

учнів. За результатами обробки статистичних даних за результатами річного 

оцінювання 3% учнів опанували всі предмети на високому рівні. 11 (3%) учнів 

закладу, які досягли високих успіхів у навчанні на рівні 10-12 балів за 

підсумками 2021-2022 навчального року, були нагороджені похвальними 

листами «За високі досягнення у навчанні». Учнів, які б за результатами 

навчання в поточному році отримали свідоцтво з відзнакою відсутні. На 

достатньому рівні опанували навчальні предмети 41% учнів з числа атестованих, 

на середньому рівні навчальних досягнень атестовано 55% учнів. На жаль в 

закладі є учні, які опанували навчальні предмети на початковому рівні, їх 

показник становить 1%. Це учні 7-В та 9-Б класів. Найбільше учнів з початковим 

рівнем навчальних досягнень в 9-Б класі. В паралелях 5-6, 8 класів за 

результатами річного оцінювання відсутні учні, які з навчальних предметів 

мають початковий рівень. Статистичні звіти про результати навчальних 

досягнень за шість років представлено у таблиці: 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

високий достатній середній початковий 

Навчальний 

рік 

Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% Кількість 

учнів 

% 

2016-2017 26 7,2% 128 35,4% 193 53,3% 15 4,1% 

2017-2018 35 6,6% 199 37,6% 238 53,5% 12 2,3% 

2018-2019 17 3,5% 160 32,5% 293 60% 20 4% 

2019-2020 25 4,8% 217 41,7% 267 51,3% 11 2,2% 

2020-2021 14 3% 169 39% 235 55% 20 5% 

2021-2022 11 3% 135 41% 182 55% 3 1% 

За аналізом статистичних звітів слідує, що в поточному році значно 

зменшилася кількість учнів, які опанували навчальний матеріал на початкову 

рівні, в поточному році цей показник найменший за 6 років поспіль. Показник 



початкового рівня знизився на 4%. Об’єктивною причиною зниження показника 

може бути відсутність оцінювання за 12-бальною системою учнів початкової 

школи, відсутність учнів в 10-11 класах, також впливати може організація 

навчання з елементами дистанційного та контролю з боку батьків. За аналізом 

предметів, з яких учні отримали початковий рівень слідує, що з фізики та хімії 

(вчителі Романчук М.Р., Совпель О.В.) учні отримали оцінювання початкового 

рівня в 9-Б класі та з зарубіжної літератури в 7-В класі (вчитель Омельянська 

О.В.) 

Протягом навчального року окремі учні навчалися за індивідуальною 

формою здобуття освіти – педагогічний патронаж та сімейне (домашнє) 

навчання. Протягом року організовувалася сімейна (домашня) форма здобуття 

освіти для 3-х учнів 1-9 класів: в початковій школі на сімейній (домашній) формі 

здобуття освіти навчалося 3 учні (1 учень 1 класу впродовж 1 семестру, 2 учні 1- 

х класів в другому семестрі); серед 5-9 класів в першому семестрі на даній 

формі здобуття перебував 1 учень, в другому семестрі 2 учні, в лютому один з 

них вибув до дистанційної школи «Успіх» м. Житомир. За сімейною формою 

здобуття освіти навчалися учні 1-х , 7-8-х класів Більшість учнів навчалися за 

сімейною формою в окремий період, у визначений термін. Учні на сімейну 

(домашню) форму здобуття освіти були зараховані на підставі звернень батьків 

та видання відповідних наказів по закладу. Протягом року вони писали 

контрольні роботи за графіком, який був погоджений з їх батьками. Результати 

контрольних робіт фіксувалися у відповідних протоколах. Річне оцінювання учні 

отримали з урахуванням результатів навчання очно та на сімейній формі 

здобуття. 

За індивідуальною формою здобуття освіти – педагогічний патронаж 

протягом всього навчального року навчалося 5 учнів закладу. В початковій школі 

на 01.09.2020 року було зараховано 5 учні 1-4 класів та в 5-9 класах – 2 учні. 

Протягом року закінчилася вибув 1 учень з числа, учнів, які навчаються за 

індивідуальною формою здобуття освіти, були зараховані – 2 учні. Термін 

навчання за даною формою в учнів різний, він залежить від медичної довідки, 

яка надана до закладу. Для учнів складено індивідуальні навчальні плані, видано 

накази, індивідуальний розклад. За підсумками навчального року всі учні, які 

навчалися за індивідуальною формою здобуття освіти були переведені на 

наступний рік навчання. 



Про підсумки виховної роботи в 2021-2022 навчальному році 

В поточному навчальному році педагогічний колектив спрямовував 

роботу на формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно- 

патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних 

правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання 

домашньому насильству, торгівлі людьми тощо. Пріоритетними завданнями 

розвитку виховної системи закладу були: організація виховного процесу в 

класному колективі та в роботі з батьками на засадах особистісно-орієнтованого 

підходу, який вимагає від педагога використання інноваційних технологій; 

створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально- 

педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів 

вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; 

створення у закладі та в кожному класі безпечного і здорового освітнього 

середовища, вільного від будь-яких форм насилля, виховання культури 

поведінки, навичок безконфліктного спілкування, толерантності; змістове 

наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; 

реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, 

творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в 

шкільному та класному колективах; поєднання форм організації виховної 

роботи: індивідуальної, групової, масової; створення належних умов для 

особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та 

підтримки), його психолого-педагогічний супровід; співпраця з органами 

учнівського самоврядування -учнівським Парламентом; інтеграція зусиль 

батьківської громади школи, представників державної влади, громадських та 

благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони 

здоров'я. 

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи у 2021-2022 навчальному 

році працювало 26 класних керівників. Виховний процес в закладі здійснювався 

на засадах особистісно-орієнтованого підходу, з використанням інноваційних 

технологій в роботі з класними колективами та з батьками. Методичне 

забезпечення роботи класних керівників здійснювало шкільне методичне 

об’єднання, керівник Шпак Ю.Г. На засіданнях ШМО розглядались питання 

національно-патріотичного виховання учнів, громадянської, правової освіти 

неповнолітніх, екологічного, трудового виховання, сімейного виховання, 

створення безпечного і здорового освітнього середовища та впровадження 

кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС), особливостей роботи з 

попередження та протидії булінгу (цькування) в учнівському середовищі. 



Проведено опитування серед учнів, батьків та педагогів з даного питання та за 

його результатами розроблені та реалізовувались загальношкільні заходи з 

протидії та профілактики булінгу. 

У відповідності з посадовими обов’язками класні керівники у вересні та 

січні на основі діагностичних досліджень та детального аналізу, з урахуванням 

індивідуальних, вікових особливостей учнів, їх інтересів та нахилів, особливостей 

учнівських колективів класів спланували роботу з класними колективами та 

реалізовували виховні заходи з учнями, а саме: 

- вивчали особливості учнівських колективів та особистість учнів в класу, їх 

нахили, інтереси та особливості розвитку дитячих колективів, проведена 

діагностика рівня вихованості учнів, проводились соціометричні дослідження з 

метою вияву соціостатусу учнів. В рамках психологічного супроводу виховної 

роботи психологом закладу проведена робота з вивчення ставлення учнів до 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. З метою 

попередження емоційних, поведінкових розладів досліджувались рівень 

тривожності, агресивності, вивчався процес адаптації учнів 1-х класів до 

освітнього процесу, 5-х класів до навчання в середній школі. Також діагностичні 

дослідження проведені та узагальнені з питань розбудови безпечного освітнього 

середовища та ін. 

З метою створення сприятливого мікросередовища і морально- 

психологічного клімату для кожного учня класними керівниками проведені 

заходи, спрямовані на розвиток в учнів навичок спілкування, надавалась допомога 

учням у вирішенні проблем, які виникали у міжособистісних стосунках з 

товаришами, вчителями, батьками. Разом з батьками учнів класні керівники 

створювали умови для самовиховання і саморозвитку особистості учнів, вносили 

необхідні корективи в систему їх виховання. Особлива увага приділялась учням з 

проблемами у поведінці, навчанні, новоприбулим учням, дітям із зони проведення 

ООС, дітям військовослужбовців, які загинули при виконанні службових 

обов’язків та дітям особливими освітніми потребами. До роботи з даною 

категорією учнів залучались соціальний педагог, практичний психолог. Також 

постійно велась робота з соціального та правового захисту учнів, які стоять на 

внутрішньошкільному обліку; сиротами, позбавленими батьківського піклування, 

інвалідами, малозабезпеченими, дітьми з сімей, які попали в складні життєві 

умови, з учнями з багатодітних сімей. 

Класними керівниками у вересні складені, а у січні відкориговані соціальні 

паспорти класів. У відповідності зі складеними графіками обстежувались умови 

виховання та утримання учнів класів, здійснювався контроль за відвідуванням 



занять учнями, результатами їх успішності у навчальній діяльності, з’ясовувались 

причини низької успішності, забезпечувалось їх усунення. 

З метою превентивного виховання, правової освіти учнів з урахуванням 

вікових, індивідуальних особливостей впродовж року реалізовувались заходи з 

цього напрямку: бесіди, конкурс малюнків до Міжнародного дня боротьби проти 

насилля (12.10.2021), до Міжнародного дня толерантності (16.11.2021), до 

Всесвітнього дня дитини (20.11.2021) - конкурс відеороликів «Стоп насильству!», 

до Міжнародного дня прав людини (10.12.2021) проведений Тиждень правових 

знань (грудень 2021 року), заходи до Дня безпечного Інтернету (10.02.2022). До 

правоосвітньої та профілактичної роботи впродовж року залучались працівники 

відділу ювенальної превенції Дніпровського ВП ЗМУ УМВС в Запорізькій 

області, працівники С(у)СН. Впродовж року для учнів 5-9 класів фахівцями 

проведені бесіди, лекції з питань прав та обов’язків неповнолітніх, 

відповідальності за правопорушення, брали участь у засіданнях шкільної ради 

профілактики правопорушень. З метою профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі та реалізації заходів з попередження булінгу (цькування) 

з учнями практичним психологом Довжик Л.О., соціальним педагогом Опрятною 

О.С. проведені тренінги, просвітницькі заходи з учнями та їх батьками, навчання 

педагогів прийомам та методам попередження булінгу (цькування) в учнівському 

середовищі, вияву фактів насилля над неповнолітніми в сім’ї. 

Системна робота велась з реалізації завдань Концепції формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. З 1 по 9 клас класні керівники 

проводили заходи, основною метою яких було формування в учнів навичок 

здорового способу життя та використовували в роботі матеріали Комплексної 

програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтовані на 

учнів, їх батьків та персонал закладу (програма розроблена та впроваджена 

всеукраїнською наркологічною асоціацією за сприяння дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні та рекомендована МОН України листом від 23.12.2009 р. 3 

1/11-10466). 

Класні керівники здійснювали постійний контроль за відвідуванням занять 

учнями, за успішністю знань, проводили необхідні педагогічні консультації з 

батьками учнів, обстежували умови проживання учнів в сім’ї, вивчали характер та 

прояви особистості здобувачів освіти, здійснювали необхідну виховну роботу з 

дітьми девіантної поведінки, зустрічалися з учнями та їх батьками за місцем 

мешкання, проводили роботу щодо залучення учнів у гуртки та секції за 

інтересами, залучали до роботи у класі та в закладі. 

Організація роботи з батьками учнів здійснювалась за напрямами: 



 вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу; 

 включення батьків, усіх дорослих членів родини в освітній процес як 

рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного 

колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для 

ефективної роботи закладу; 

 формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам в їх 

психолого-педагогічній самоосвіті; 

 корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя; 

 співпраця з батьками в питаннях навчання учнів з елементами дистанційного 

в умовах пандемії та воєнного стану. 

У вересні були проведені загальні батьківські збори, на яких підведені 

підсумки спільної роботи батьків і закладу, ставилися нові задачі, зокрема питання 

функціонування та розвитку закладу, розбудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, створення безпечного освітнього середовища та ін. 

Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 

Тому зміст роботи з батьками класних керівників 1-9 класів планувався згідно з 

основними завданнями роботи з батьками: 

 налагодження тісного зв'язку школи з батьками; 

 активізація роботи батьківської громадськості щодо роз'яснення 

законодавства України з питань освіти; 

 співпраця з органами місцевого самоврядування з метою впливу на батьків, 

діти яких порушують Статут школи. 

 аналіз стану навчальних досягнень учнів і вияв причин байдужого ставлення 

батьків до навчання і виховання власних дітей; 

 пропагування педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної 

грамотності; 

 допомога батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації 

діяльності дитини вдома; 

 впровадження форм роботи з сім'єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин 

“педагоги-батьки”. Значна увага адміністрації, педагогічних працівників 

приділялась тому, щоб зробити батьків партнерами, активними співучасниками 

творчого процесу виховання учнів. 

Педагогічний колектив закладу ставив завдання дати батькам знання 

педагогіки та психології виховання, пропагувати кращий досвід виховання дітей 

у сім'ї. В основі психолого-педагогічної просвіти батьків – реалізація районної 

програми «Освіта батьків» учнів 1-9 класів. Тематика педагогічної освіти батьків 



спланована відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач освітнього 

процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й 

батьків. Класні керівники 1-9 класів включили у плани виховної роботи 

різноманітні заходи (лекції з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та 

гігієни; батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні практикуми з 

розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та закладі; огляд 

популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у 

родині). 

Працювали органи громадського самоврядування школи. У вересні 2021 

року обрані представники від батьківської громадськості 1-9 класів до Ради 

закладу, до класних батьківських комітетів. Батьки учнів залучались до організації 

та проведення шкільних заходів, спрямованих на розвиток і виховання. Протягом 

року були проведені загальношкільні батьківські збори з актуальних питань 

виховання, освіти та розвитку дітей та учнівської молоді. Через карантинні 

обмеження, а потім і через запровадження воєнного стану в країні, спілкування з 

батьками проходило в онлайн форматі. 

Адміністрація закладу, психолог Довжик Л.О., соціальний педагог Опрятна 

О.С., класні керівники 1-9 класів постійно надавали консультативну допомогу 

батькам, оперативно реагували на їх звернення. Класними керівниками впродовж 

І семестру проведені індивідуальні та групові консультування батьків. За 

результатами опитування з питань безпечного освітнього середовища найчастіше 

з різноманітних питань батьки звертаються до класних керівників, що свідчить 

про їх авторитет та зацікавленість у співпраці з сім’ями здобувачів освіти в 

питаннях виховання. 

У розбудові демократичних стосунків у закладі значну роль посідає 

учнівське самоврядування, яке представлене учнівським Парламентом. Його 

роботу впродовж року координувала педагог-організатор Комаренко С.В. 

Систематично проводилися засідання учнівського Парламенту, його комітетів. 

Проводились навчання учнівського активу навичкам самоврядування. 

Учнівський актив залучався до підготовки та проведення колективних творчих 

справ, загальношкільних акцій та заходів. 

У відповідності з річним планом роботи впродовж року проведені 

загальношкільні заходи: свято до Дня Знань (01.09.2021 року), єдина виховна 

година до Дня захисника   України, дня Українського козацтва та Дня міста 

«Україна – мати, вмій її захищати» (12.10.2021), спортивні змагання серед учнів 

5-9 кл. «Козацькі забави», фотоквест «Золота осінь»; поетичний конкурс до Дня 

української мови та писемності; свято до Дня Соборності України; конкурс 



плакатів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; акція   по збору макулатури 

«Збережемо легені планети»; акція «Журавлик надії» до Міжнародного дня людей 

з обмеженими можливостями: свято Миколая; конкурс оформлення класних 

кімнат «Зимова казка поруч»; спортивні змагання, та спортивне свято «Козацьки 

забави»; виступ агітбригади до Дня безпеки в інтернеті; свято та конкурс 

фоторобіт до Дня єднання, конкурс виробів декоративно-прикладного мистецтва 

з символікою герба України; флешмоб та онлайн вікторина до Дня української 

вишиванки. 

До урочистого закінчення 2021-2022 навчального року класні керівники 1- 

9 класів підготували святкові виховні години, квести. Учні 4 класів взяли участь у 

святковому заході «Прощавай, початкова школо!», 9 класи були запрошені на 

Останній Дзвоник онлайн. 

У реалізації завдань виховної роботи педагог-організатор Комаренко С.В., 

класні керівники 1-9 класів застосовували різноманітні форми та методи роботи, 

враховували вимоги до проведення заходів в умовах карантинних обмежень та 

навчання з елементами дистанційного, активно використовували інформаційні 

технології в комунікації з учнями та батьками, реалізовували можливості сайту 

закладу та сторінки закладу у Фейсбуці для висвітлення актуальних питань 

виховання та результатів роботи. 

З метою розвитку системи позаурочної зайнятості учнів за результатами 

вивчення потреб та інтересів учнів з урахуванням наявної матеріальної бази у 

2021-2022 навчальному році були відкриті шкільні гуртки: хореографічний 

(керівник Плохоткіна Н.Н.), «Юні екскурсоводи» (керівник Бабаніна О.І.), 

«Мініфутбол» (керівник Уютнов С.Ю.). Гурток «Хореографічний» (керівник 

Плохоткіна Н.Н.) функціонував для учнів 1-4 класів за навчальною програмою з 

позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Спортивно-бальна 

хореографія». Метою роботи гуртка було формування і розвиток хореографічних 

та творчих здібностей вихованців засобами спортивно-бальної хореографії, 

формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно- 

естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні. Базою для 

занять гуртка стала шкільна зала ритміки. Основними формами навчально- 

виховної діяльності стали колективні, групові та індивідуальні заняття 

(навчально-тренувальні заняття, репетиції, концертні виступи, участь у шкільних 

заходах, святах, конкурсах, змаганнях тощо). Гурток «Юні екскурсоводи» 

(керівник Бабаніна О.І.) функціонував для учнів 5-х, 8-х класів з метою 

формування компетентностей особистості у процесі засвоєння базових знань з 

музеєзнавства та екскурсійної діяльності. Основною навчальною базою для 



проведення занять гуртка був етнографічний музей закладу «Світлиця». У 2021- 

2022 навчальному році музей «Світлиця» брав участь у районному та міському 

конкурсах народознавчих музеїв м. Запоріжжя. Протягом І семестру вихованці 

проводили екскурсії, вікторини. Гурток «Мініфутбол» (керівник Уютнов С.Ю.) 

функціонував для учнів 6-7-х класів з метою фізичного виховання. 

За підсумками навчального року найбільшу активність, ініціативність у 

підготовці та проведенні загальношкільних заходів виявили класні керівники 3-Б 

класу Шпак Ю.Г., 2-Б класу Будаєва О.О., 3-А класу Алєксєєва Ю.С., 3-В класу 

Надієнко А.І., 4-Б класу Шандрук О.І., 5-А класу Здоренко Н.В., 5-Б класу Чулкова 

О.В., 5-В класу Мязіна А.В., 6-Б класу Шатровка І.О., 6-В класу Ганчева В.С., 7- 

А класу Войцещук Л.Є., 7-Б класу Логомінова О.М., 8-А класу Дімітрова К.С., 9- 

А класу Бужинська Ю.О. Виховні заходи, які проводились вищезазначеними 

класними керівниками, мали високий виховний потенціал, були цікавими та 

пізнавальними для учнів та проводились як очно, так і дистанційно. 

У вихованні громадян України велику роль відіграє учнівське 

самоврядування гімназії, яке дає можливість кожному учню розкрити свої 

організаторській здібності, спробувати себе у суспільно корисній роботі. 

Керівництво учнівською спільнотою здійснював Учнівський Парламент та його 

профільні комітети. Протягом року діяли комітети освіти, дисципліни і порядку, 

культури та дозвілля, здоров’я та спорту, добрих справ та прес-центр. Робота 

комітетів була взаємопов’язана і полягала в організації змістовного життя гімназії 

та кожного класу через реалізацію колективних творчих справ, сприяла 

згуртуванню  учнів, їх самореалізації у позашкільному житті. 

Зміни у реалізацію виховної роботи з учнями з лютого 2022 року внесло 

повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Зважаючи на те, що більша половина 

учнів виїхала з батьками з міста, актуальним стало завдання згуртування 

учнівського та батьківського колективів, збереження учнівського контингенту та 

залучення до життя закладу новоприбулих дітей з сімей вимушених переселенців. 

В цих умовах класні керівники проводили виховні заходи з учнями онлайн, через 

месенджери спілкувались з гімназистами та їх батьками, вирішуючи всі 

оперативні питання. Учні були залучені до участі в благодійних акціях 

«Українським дітям – українську книгу», «Лист бійцю», інших патріотичних 

виховних заходах. 

В цілому завдання виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік 

виконані. 



Про підсумки методичної роботи в закладі 

в 2021-2022 навчальному році 

У 2021-2022 навчальному році методична робота в Запорізькій гімназії №97 

Запорізької міської ради здійснювалась відповідно до Законів України «Про 

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

школа» та інших нормативних документів, передбачених чиним законодавством, 

згідно з наказом по закладу від 17.08.2021 №260/р «Про організацію методичної 

роботи у 2021-2022 н.р.» та була спрямована на вирішення наступних завдань: 

спрямування змісту методичної роботи на виконання Законів України «Про 

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

школа»; організація методичної діяльності з реалізації змісту освіти у 

відповідності до чинних Державних стандартів початкової та загальної середньої 

освіти України; реалізацію проблемно-методичної теми «Розвиток 

компетентностей учасників освітнього процесу – умова досягнення якісної 

освіти» (ІІІ етап); здійснення організаційно-методичного супроводу інноваційної 

діяльності у закладі, спрямованої на оновлення, розвиток і модернізацію 

освітнього процесу; сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів 

через розвиток у них творчого потенціалу та креативного мислення; 

удосконалення системи роботи педагогічного колективу з обдарованою 

учнівською молоддю; управління системою виховної роботи школи, створення 

системи громадянського виховання учнівської молоді шляхом утвердження 

учнівського самоврядування як необхідної форми виховання свідомого патріота 

України; методичний супровід роботи зі створення безпечного освітнього 

середовища у закладі, попередження проявів насилля над неповнолітніми, 

булінгу; методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного 

простору освітньої системи закладу, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з використанням хмарних технологій, ресурсів електронних освітніх 

мереж, віртуальних освітніх спільнот; організація психолого-педагогічного 

супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в закладі; 

методичний супровід нової української школи, оновлення форм і методів 

взаємодії педагогічного колективу з батьками; організація методичної роботи з 

молодими вчителями. 

Якість освітнього процесу, його результатів певною мірою залежать від 

учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. 

Методична робота в закладі будувалась на принципі системності колективної та 

індивідуальної праці вчителів над підвищенням своєї науково-теоретичної 

підготовки, професійної майстерності. У закладі визначена структура методичної 



роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: методична 

рада, яка є координатором методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка 

визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного 

колективу та приймає рішення з основних питань діяльності закладу; предметні 

методичні об’єднання; творчі групи вчителів із певних проблем. Відповідно до 

наказу по закладу від 17.08.2021 №260/р «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними працівниками в 2021/2022 н.р.» в поточному році працювали 

методичні об’єднання: початкових класів та вихователів ГПД (керівник Будаєва 

О.О.); вчителів української мови та літератури (керівник Глухенька І.В.); вчителів 

іноземних мов, російської мови та зарубіжної літератури (керівник Войцещук 

Л.Є.); вчителів математики, інформатики, фізики (керівник Коваленко О. Д.); 

вчителів хімії, біології, основ здоров’я, географії, історії, правознавства (керівник 

Совпель О.В.); вчителів фізичного виховання (керівник Уютнов С.Ю.); класних 

керівників (керівник Шпак Ю.Г.). Робота методичних об’єднань була спрямована 

на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової 

майстерності кожного вчителя. Аналіз роботи засвідчує, що мети, поставленої на 

початку навчального року, в процесі діяльності методичних об’єднань було 

досягнуто. Координацію методичної роботи впродовж  року здійснювала 

методична рада, до складу якої увійшли директор, заступники директора, 

практичний психолог, керівники пердметних методичних об’єднань. Впродовж 

року її члени працювали над розв’язання таких завдань: удосконалення змісту 

освіти в закладі відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», координація діяльності предметних методичних об’єднань з 

питань методичного супроводу освітнього процесу та реалізації основних 

напрямків методичної роботи в закладі, брали участь в атестації педагогічних 

працівників, створенні умов для професійного становлення молодих спеціалістів. 

Упродовж навчального року працювали творчі групи з реалізації проєктів 

«Розвиток школи» (керівник директор Левченко В.В.), «Створення безпечного 

освітнього середовища та попередження та протидія булінгу» (керівник Довжик 

Л.О.), «Виховання громадянина, патріота України» (громадянське, національно- 

патріотичне   виховання,   мовний   менеджмент)   (керівник   Глухенька   І.В.), 

«Впровадження концепції НУШ» (керівник Шпак Ю.Г.), «Впровадження STEM – 

освіти» (керівник Шандрук О.О.). Систематично велась в закладі методична 

робота з питань: самоосвіти педагогічних працівників; атестації, заслуховувалися 

творчі звіти педагогів; курсової перепідготовки; методичних навчань – 

проведення семінарів-практикумів; участь у фахових проєктах та конкурсах; 

індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків; участь у роботі 



предметних тижнів, методичних нарад; робота з підготовки учнів до участі у 

олімпіадах з базових дисциплін; поповнення матеріалами віртуального 

методичного кабінету гімназії та інформаційної бази методичної роботи у 

хмарному середовищі закладу, розміщення в Google Class навчальних матеріалів: 

фільмів, презентацій, анімацій, демонстрацій, віртуальних лабораторних робіт, 

тестів до уроків та для підготовки до ДПА, тренажерів та ін.; поповнення 

навчальних кабінетів методичною та довідковою літературою, матеріалами з 

досвіду роботи вчителів; поповнення віртуального освітнього середовища закладу 

розробками уроків, виховних заходів. 

Помітно виріс рівень професійної майстерності вчителів, робота над 

проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла 

на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і 

цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Для 

успішної реалізації методичної роботи були обрані відповідні форми роботи: 

інструктивно-методичні наради, засідання педагогічної ради з питань 

методичного супроводу освітнього процесу: 

 про внесення змін до Стратегії розвитку закладу; 

 про підсумки роботи педагогічного колективу за 2020-2021 н.р., завдання на 

2021-2022 н.р; 

 про формування компетентності педагогів закладу відповідно до 

професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти» та «Вчитель закладу загальної середньої освіти»; 

 про атестацію та сертифікацію педагогів в умовах НУШ; 

 про структуру та організований початок 2021-2022 н.р.; 

 про режим роботи закладу, режиму ГПД.; 

 про правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 про затвердження тимчасового порядку організації освітнього процесу в 

закладі в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (лист МОНУ від №1/9-420 від 05.08.2021 «Щодо організації роботи 

закладів ЗСО у 2021/2022 н.р.»). 

 Про дотримання вимог ЗУ «Про боротьбу з корупцією» та «Про запобігання 

та протидію корупції», «Про інформацію», «Про захист персональних даних»; 

 про функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 про дотримання принципів, норм етики та академічної доброчесності закладу; 

 про виконаняння ст.10 Конституції України, Закону України № 531-IX від 

17.03.2021 «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 



 про створення безпечного освітнього середовища та дотримання вимог чинного 

законодавства щодо захисту прав дітей; 

 про організацію індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти; 

 про організацію харчування учнів закладу; 

 про проходження медичного огляду учнями закладу; 

 про обрання модулів трудового навчання, фізичної культури здобувачами 

освіти; 

 про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням 

учнів; 

 про організацію роботи з безпеки життєдіяльності та попередження 

травматизму учасників освітнього процесу, дотримання вимог техніки безпеки, 

охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог; 

 про організацію роботи гуртків закладу; 

 про проведення навчальних екскурсій та практики; 

 про забезпечення підручниками учнів закладу; 

 про розвиток цифрової компетентності вчителів як умова забезпечення якості 

дистанційного навчання здобувачів освіти; 

 про затвердження педагогічного навантаження вчителів закладу; 

 про оцінювання учнів початкової школи, та оцінювання курсів за вибором 

варіативної складової освітньої програми; 

 про затвердження заходів програми «Моніторинг»; 

 про ведення електронних журналів в 2021-2022 навчальному році; 

 про стратегію дистанційного навчання в 2021-2022 навчальному році, про 

підготовку до організації навчання з елементами дистанційного; 

 про роботу бібліотеки закладу та завдання на 2021-2022 навчальний рік; 

 про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2020-2021 році 

та завдання на 2021-2022 навчальний рік; 

 щодо організації харчування в 2021-2022 навчальному році; 

 про організацію індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти 

окремим учням; 

 про організацію освітнього процесу в закладі під час «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки. 

 про виконання «Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

постраждали від такого насильства». 



 про створення умов для впровадження Державного стандарту базової 

середньої освіти для забезпечення якості освіти у закладі 

 про зміну в структурі навчального року, перенесення терміну осінніх канікул. 

 про вивчення другої іноземної мови в 5 класах в 2022-2023 навчальному році 

та заказ підручників для її вивчення. 

 про перебіг вакцинації серед співробітників закладу. 

 про організацію освітнього процесу з використанням технології дистанційного 

навчання; 

 про результати ЗНО-2021; 

 про Нову українську школи: перспективи розвитку закладу відповідно до 

Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Концепції 

НУШ, Концепції національно-патріотичного виховання, Концепції 

громадянської освіти; 

 про Місію НУШ в контексті нового Закону України "Про повну загальну 

середню освіту"; 

 про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

 про роботу педагогічних працівників над підвищенням професійної 

майстерності. Результати самоосвітньої діяльності вчителів; 

 про наступність у роботі вчителів початкової школи та вчителів-предметників, 

які працюють в 5-х класів; 

 про створення безпечного освітнього середовища в закладі та попередження і 

протидії булінгу (цькуванню). (виконання рекомендацій МОН, лист МОН від 

14.08.2021 №/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі 

та попередження і протидії булінгу (цькуванню)". 

 про роботу педагогічних працівників над підвищенням професійної 

майстерності. Результати самоосвітньої діяльності вчителів. 

 про атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. 

 про поновлення очного освітнього процесу здобувачів освіти 5-9 класів; 

 про зміну структури навчального року; 

 про вибір підручників для учнів 9-х, 5-х класів; 

 про підсумки навчальних досягнень за 1 семестр 2021-2022 навчального року; 

 про продовження навчання за сімейною формою; 

 про претендентів на нагородження. 

 про виконання державних програм за І семестр поточного року; 

 про творчі звіти вчителів, які атестуються у 2021-2022 н.р.; 

 про результати класно-узагальнюючого контролю в 1-х, 5-х класах; 



 про аналіз стану здоров'я учнів за результатами медичного огляду учнів; 

 про результати участі учнів школи у ІІ (районному) етапі ВУО та конкурсах; 

 щодо створення умов для реалізації ст.53 Закону України «Про освіту», 

«Права та обов'язки здобувачів освіти» в закладі; 

 про результативність профілактичної роботи з учнями закладу за І семестр 

2021-2022 н.р.; 

 про аналіз травматизму серед учнів у 2021 році; 

 про аналіз роботи зі зверненнями громадян у 2021 році; 

 про посилення заходів безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 про контроль якості організації харчування в закладі; 

 про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу, які атестуються в 2022 році; 

 про оголошення канікул під час воєнного стану; 

 про моніторинг якості освіти учнів, з якими працюють вчителі, що 

атестуються; 

 про вибір третого предмету для ДПА в 9 класах; 

 про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти; 

 про призупинення освітнього процесу у зв’язку з веденням на території 

України воєнного стану; 

 про взаємодію сім’ї та закладу з питань родинного виховання. 

На засіданнях науково-методичної ради розглядались питання: 

 про організацію методичної роботи у закладі у 2021-2022 н.р. 

 про організацію роботи на ІІІ етапі реалізації проблемної методичної теми у 

2021-2022 н.р.; 

  про хід атестації вчителів закладу 2021-2022 н.р.; 

  про підвищення кваліфікації вчителів закладу; 

 про реалізацію Стратегії розвитку закладу. 

 щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2021/29022 навчальному році (лист МОНУ 

від 22.09.2021 №1/9-482); 

 про дотримання вимог Положення про академічну доброчесність вчителями та 

учнями закладу; 

 про реалізацію заходів Положення про внутрішню систему забезпечення якості 

освіти (ВСЗЯО); 

 про реалізацію заходів програми «Моніторинг»; 



 про реалізацію стратегії переходу закладу на дистанційне навчання та 

повернення до очного навчання; 

 про проведення тижнів педагогічної майстерності ШМО; 

 про результативність роботи з обдарованими учнями; 

 про ефективність індивідуальної роботи з учнями з низьким рівнем навчальних 

досягнень; 

 про діяльність предметних методичних об’єднань з питань організованого 

закінчення навчального року, звітування за підсумками роботи у 2021-2022 

навчального року; 

Впродовж навчального року були проведені методичні навчання з вчителями в 

закладі: 

 практикум для вчителів закладу «Інструменти дистанційного навчання. Робота 

з електронними журналами»; 

 семінар для вчителів початкової школи "Особливості оцінювання результатів 

навчальних досягнень учнів НУШ"; 

 семінар вчителів природничих та суспільно-гуманітарних наук на тему 

«Ефективне використання інноваційних технологій вчителями ШМО 

природничих наук, історії та правознавства з метою покращення якості освітньої 

діяльності»; 

 семінар "Особливості роботи вчителя іноземних мов в умовах НУШ"; 

 круглий стіл вчителів іноземних мов: «Застосування засобів медіа, технології 

критичного мислення на уроках гуманітарного циклу з метою формування медіа 

компетентної особистості». 

 семінар ШМО класних керівників. Робота з попередження насилля над 

неповнолітніми та булінгу (цькування) серед неповнолітніх; 

 семінар ШМО вчителів фізичної культури, основ здоров’я: «Організаційно- 

методичне забезпечення викладання фізичної культури у 2021-2022 н.р. в умовах 

адаптивного карантину». 

 семінар для вчителів трудового навчання та предметів художньо-естетичного 

циклу: «Формування предметних компетентностей учасників освітнього процесі 

на уроках технології та образотворчого мистецтва – умова досягнення якісної 

освіти»; 

 семінар вчителів початкових класів: «Інноваційна діяльність учителя в умовах 

інформаційно-розвивального простору школи як основна складова формування 

ключових компетентностей молодшого школяра»; 



 семінар для вчителів української мови та літератури: «Використання 

інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як спосіб 

удосконалення професійної компетентності вчителя»; 

 семінар - практикум за участю вчителiв початкових класів та iнформатики: 

«Використання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання». 

27.10.2021; 

 вебінар «Дистанційне навчання в умовах карантину: психологічний аспект»; 

 онлайн-конференція «Освіта проти насильства: методи профілактики та 

алгоритми реагування»; 

 науково-теоретичний семінар: «Дотримання вимог до обов’язкових 

результатів навчання учнів на рівні базової середньої освіти, загальний обсяг їх 

навчального навантаження, розподілений за освітніми галузями, структура та 

зміст базової середньої освіти у відповідності з Державним стандартом»; 

 психолого-педагогічний семінар «Технології роботи з дітьми «групи ризику»; 

 семінар МО класних керівників: «Впровадження цілісної загальнодержавної 

політики національно-патріотичного виховання щодо формування української 

громадянської ідентичності засобами виховної роботи»; 

 вебінар вчителів іноземних мов «Як мотивувати дитину до навчання засобами 

навчального предмету» 

Активну участь вчителі закладу брали участь у міських методичних навчаннях, 

тренінгах при КЗ «ЗОІППО» ЗОР, проходженні онлайн-курсів, участь в онлайн- 

семінарах: 

 тренінги ЗОІППО з реалізації нового Державного стандарту базової середньої 

освіти (вчителі, які у 2022-2023 н.р. будуть викладати предмети в 5-х класах 

НУШ за новим Державним стандартом) – впродовж року: 

 «НУШ у базовій загальній середній освіті: управлінський супровід»» 

 інтегрований курс «Здоров'я, безпека та добробут» 

 курс «Громадянська та історична освітня галузь»; 

 інтегрований курс «Мистецтво» або інші курси мистецької галузі; 

 освітня галузь: «Фізична культура»; 

 вебінар з навчально-методичної підтримки реалізації НУШ (5 клас) 

«Реалізація природничо-наукової компетентності під час вивчення курсу 

"Пізнаємо природу». 

Впродовж навчального року педагоги приймали участь у міських 

методичних навчаннях, тренінгах, проєктах: 

 участь у міському проєкті «School Z» – з 10.2021 року; 



 семінар модулю 5 «Фахове спілкування та партнерська взаємодія» для 

вчителів природничих наук - «Впровадження модельних програм з природничих 

наук нової української школи, особливості викладання"» 

 майстер-клас модулю 5 «Фахове спілкування та партнерська взаємодія» - 

«Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб формування 

життєвих компетентностей на уроках біології»; 

 участь адміністрації закладу у роботі постійно діючого семінару «Організація 

безпечного та здорового освітнього середовища» для директорів, заступників 

директорів, відповідальних осіб за охорону праці та безпеку життєдіяльності; 

 тренінгу з надання першої психологічної допомоги постраждалим внаслідок 

воєнних дій (психолог, соціальний педагог); 

 семінар-практикум в межах реалізації міського проєкту "Впровадження 

інноваційних підходів у практику роботи природничих та економічних 

дисциплін" для вчителів природничих наук. Онлайн, організований економічним 

факультетом ЗНУ 25.10.2021 

Впродовж року вчителі закладу взяли участь у методичних навчаннях ЗНУ: 

 особливості інклюзивного навчання та забезпечення додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

 діджиталізація та використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі; 

 профіль історія та правознавство: науково-методична підтримка викладання; 

 спецкурс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; 

 курс «Мовно-комунікативна компетентність вчителя-предметника»; 

 презентація модельної програми «Зарубіжна література. 5-6 класи»; 

 онлайн-консультації з теми «НУШ крокує в 5 клас: навчально-методичне 

забезпечення відповідно до модельних навчальних програм» для вчителів 

біології, хімії та географії. 

В межах проведення онлайн-консультації вчителі взяли участь в онлайн- 

зустрічі з авторами навчально-методичного забезпечення відповідно до 

модельних навчальних програм інтегрованих курсів «Пізнаємо природу. 5-6 

класи», «Природничі науки. 5-6 класи» (наказ Міністерства освіти і науки від 

12.07.2021 №795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної 

середньої освіти») під керівництвом Засєкіної Т.М.; 



 семінар «Організація безпечного та здорового освітнього середовища» для 

директорів, заступників директорів, відповідальних осіб за охорону праці та 

безпеку життєдіяльності; 

 круглий стіл по проєкту ЗОГО «Флоренс» «Шкільна медіація» психологів 

закладу. 

В поточному році проведені консультації, методичні навчання: 

 консультація для класних керівників 5-х класів «Заходи психолого- 

педагогічного супроводу адаптаційного періоду п'ятикласників»; 

 консультація для вчителів 1-х класів «Дослідження адаптації учнів до 

шкільного навчання. Знайомство з програмою та методами дослідження»; 

 онлайн консультація «НУШ крокує в 5 клас: модельні навчальні програми». 

На підвищення професійної майстерності педагогів закладу, стимулювання 

їхньої самоосвітньої діяльності спрацьовувала і низка інших заходів відповідного 

спрямування: наради педагогічного колективу, інструктивно-методичні наради, 

консультації для вчителів – предметників. Протягом року проведені 

інструктивно-методичні наради: опрацювання ІНСТРУКЦІЇ першочергових дій 

персоналу і посадових осіб у разі загрози виникнення терористичних або 

диверсійних актів; участь в опитуванні ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

спільно з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

щодо використання засобів ІКТ для здійснення дистанційного та змішаного 

навчання в період з 25.01.2022- 25.02. 2022 

З метою професійного зростання вчителями закладу здійснюється 

самоосвітня діяльність, протягом року були пройдені: 

 онлайн-навчання за програмою «Основи здоров'язбережної компетентності» 

(60 год.); 

 навчання класних керівників: онлайн-курс "Вчимося жити разом" (30 год.); 

 навчання класних керівників за програмою онлайн-курсу "Освіта на основі 

життєвих навичок" (24 год.); 

 онлайн-курс, розроблений ГС "Освіторія", Lenovo та ТОВ "ЕдюкейшналЕра" 

«Бери і роби» - навички використання практичних інструментів для вчителя під 

час уроків. (20 год); 

 курс "Недискримінаційний підхід у навчанні" ТОВ "Едюкейшнал Ера"", 32 

год.; 

 Prometheus, онлайн курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» ( 80 годин). 



 Edera, Онлайн -курс "Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін 

"Планета - мій дім" , (2 години), Intel. "Навчання для майбутнього", (64 години). 

 Проєкт "Школа Волонтерів». 

 Edera, Онлайн -курс "Оцінювання без знецінювання", (30 годин). 

 Nus-english "English for Primary School Teachers" (20 годин) . 

 Nus-English. "Навчальны програмами НУШ та Кембриджська шкала життєвих 

компетентностей" (5 год). 

 Prometeus. 

 Курс "Стартуємо до успішної школи" з циклу он-лайн курсів "30 кроків до 

Нової української школи: навчаємо громадянина" від Програми підтримки 

освітніх реформ в Україні "Демократична школа". 30 год 

 Курс "Успішне вчителювання - прості рецепти на щодень". 30 годин 

 Курс "Цифрові комунікації в глобальному просторі». 

 Курс "Основи Web UI розробки" Курс "Алгоритми і проєкти Scratch«. 

 Курс "Психологія стресу та способи боротьби з ним». 

 Курс "Основи інформаційної безпеки». 

 Курс "Основи програмування (мовою Python) , 30 годин. 

 Edera 

 Онлайн -курс "Найбільший урок у світі. Знаю права і змінюю світ». 

 Онлайн -курс "Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін "Планета 

- мій дім", (2 год.), 

 Онлайн-курс ТОВ "Едюкейшнал Ера" для педагогів та керівників шкіл "Про 

дистанційний та змішаний формати навчання". Тривалість 50 год. 

Статистичні дані, щодо проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками закладу за три роки представлено в таблиці: 
 

Місце проходження 2022 2021 2020 

ЗОІППО 8 13 9 

Видавництво «Ранок»  4 4 

ЗНУ 2 8 4 

Центр професійного 
розвитку працівників 

 1 3 

Платформа «На урок» 2 5 7 

Платформа «Всеосвіта» 1 2 4 

Платформа «Генеза»  3 1 

Платформа «EdEra» 5 9 16 

«Вчимося жити разом»  16 23 

Платформа «Prometheus» 2 5 8 

Платформа «nus-
english.com.ua» 

 1 3 

EdCamp - академія 1 2 3 

Цього навчального року був проведений лише предметний тиждень 

фізичного виховання. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією та агресією РФ 

проти України заплановані методичні тижні не проводились. 



У 2021-2022 навчальному році атестація проходила у відповідності з 

затвердженим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 

(наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників» і наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про 

затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників») і здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, 

педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом 

тестування, відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу контрольних робіт. 

Всього було атестовано 9 педагогів. 

План методичної роботи за рік переважно виконано. Однак, більше 

потрібно було працювати над удосконаленням уроків як основної форми роботи, 

удосконалювати навички учителів використання ІКТ в освітньому процесі, 

заохочувати педагогічний колектив до більш активного використання 

інноваційних технологій для підвищення результативності освітнього процесу. 

У 2022-2023 навчальному році необхідно задіяти такі резерви методичної 

роботи: 

 забезпечити умови для професійного розвитку педагогів на діагностичній 

основі; 

 популяризувати різні форми узагальнення досвіду: портфоліо, мультимедійні 

презентації, створення власних блогів та сайтів тощо; 

 активізувати творчу роботу вчителів щодо підготовки публікацій у педагогічній 

пресі; 

 забезпечити умови для удосконалення навичок володіння педагогами 

інформаційними технологіями та технологіями дистанційного навчання; 

 стимулювати використання педагогами можливостей самоосвітньої діяльності 

для професійного розвитку, зокрема через вивчення он-лайн курсів, участь у 

вебінарах з актуальних тем тощо. 

Пріоритетні завдання методичної роботи в 2022-2023 навчальному році 

бачимо наступні: 

 організувати роботу педагогічного колективу над реалізацією методичної 

проблемної теми «Розвиток компетентностей учасників освітнього процесу – 

умова досягнення якісної освіти» та забезпечення реалізації Стратегії розвитку 

закладу в найближчі роки;

 забезпечити науково-методичний супровід впровадження інноваційних 

технологій, спрямованих на удосконалення змісту освітнього процесу згідно 

Концепції Нової української школи;



 забезпечити методичний супровід викладання навчальних предметів у 

відповідності з поетапним введенням нових Державних стандартів освіти;

 забезпечити впровадження в методичну роботу з педагогічними 

працівниками компетентнісно орієнтованої моделі навчання, з активним 

використанням самостійних, дистанційних, віртуальних форм роботи та 

організацією суб’єкт-суб’єктної взаємодії у фахових методичних об’єднаннях;

 забезпечити методичний супровід реалізації завдань галузевих програм 

державного, регіонального, міського рівнів, програм та проектів закладу, 

узагальнення і трансляції професійного досвіду;

 забезпечити формування професійної компетентності педагогічних 

працівників щодо реалізації Державних освітніх стандартів початкової та базової 

середньої освіти;

 удосконалити систему громадянської освіти, національно-патріотичного та 

сімейно-родинного виховання дітей та учнівської молоді згідно Концепції 

національно-патріотичного виховання та на основі регіональних традицій, з 

урахуванням ;

 посилити та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського 

самоврядування та громадські організації;

 з метою створення розвивального освітнього простору для обдарованих учнів 

оптимізувати систему підготовки педагогічних працівників до своєчасного 

виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку 

таких дітей;

 удосконалювати змістовне наповнення системи соціально-психологічного 

супроводження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

 
Про роботу з обдарованими учнями в 2020-2021 навчальному році 

 
З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, виявлення обдарованих учнів, 

підтримки та залучення їх до науково-дослідницької, стимулювання самостійної 

роботи учнів з вивчення окремих предметів, піднесення статусу обдарованих 

учнів та їх наставників протягом 2021-2022 навчального року в закладі була 

організована робота з обдарованими учнями. В рамках реалізації цього напряму 

роботи було заплановано та здійснено ряд заходів: на основі результатів 

діагностування переглянуто та поновлено банк даних про обдарованих учнів; 

проведено узагальнення та систематизацію матеріалів із навчання та розвитку 



обдарованих учнів; проводились педагогічні читання на яких розглядались 

питання розвитку обдарованості учнів, підводилися підсумки участі учнів школи 

в олімпіадах, турнірах, конкурсах (очних та онлайн); забезпечувалась робота 

гуртків та факультативів; забезпечувались умови реалізації потреб учнів у 

спортивних заняттях. 

В поточному році, хоча і були введенні карантинні обмеження, учні закладу 

приймали участь в другому етапі Всеукраїнських олімпіад та конкурсів імені 

Яцика і Шевченко. 

За результатами участі 9 учнів 8-9 класів зайняли призові місця з 

предметів: інформатика, інформаційні технології, хімія, географія, історія, 

українська мова. За результатами порівняльного аналізу можна зробити 

узагальнення, що існує негативна тенденція щодо зменшення кількості 

учасників ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, проте цьому є пояснення: хвороба 

учнів, карантинні обмеження, відсутність 10-11 класів в закладі. Позитивною 

тенденцією є те, що заклад приймає участь у всуекраїнських олімпіадах і учні є 

призерами. Статистичні дані щодо кількісного складу учасників та призерів І 

туру Всеукраїнських учнівських олімпіад за 5 років представлено в таблиці: 

№ п/п 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всього учасників 315 360 365 292 220 

Всього призерів 75 75 79 42 25 

Направлено на ІІ 
(районний) етап 

54 52 53 42 22 

Якісне навчання у нашому закладі підтверджено і щорічними перемогами 

учнів у предметних конкурсах, олімпіадах, розподіл призових місць за п’ять років 

в І та ІІ турах представлено в таблиці: 

Місце 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Всього 

учасників 
315 360 365 292 220 

І 16 5,1 % 22 6,1 % 23 6,3 % 14 4,8 % 8 3,6% 

ІІ 29 9,2 % 26 7,3 % 28 7,7 % 16 5,4 % 10 4,5% 

ІІІ 30 9,5 % 27 7,5 % 28 7,7 % 12 4,1 % 4 1,8% 

Учасники ІІ 
етапу 

54 17,1 % 52 14,5 % 53 14,5 % 42 14,3 % 22 10 % 

І 0 0 % 1 1,9 % 1 1,8 % 1 2,3 % 1 4,5 % 

ІІ 2 3,7 % 2 3,8 % 2 3,7 % 1 2,3 % 2 9 % 

ІІІ 10 18,5 % 10 19,2 % 8 15 % 10 23,8 % 6 27,2 % 

Правильно організована робота із здібними та обдарованими учнями 

сприяла досягненню високих результатів окремими учнями в ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах, статистичні дані щодо призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад за 5 років представлено в таблиці: 
 

№ п/п 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.Всього учасників 1 1 1 1 1 

Всього призерів 0 1 1 1 1 



Слід зазначити, що карантинні обмеження сприяли участі учнів в конкурсах, 

які проводилися із застосуванням мережі Інтернет. 

Організація роботи гуртків в 2021-2022 році планувалася за напрямами 

(відповідно до ЗНЗ-1 на 05.09.2021): фізкультурно-спортивний – 1 гурток з 

наповнюваністю 12 учнів, художньо-естетичний – 1 гурток з наповнюваністю 46 

учнів, інший – 1 гурток з наповнюваністю 12 учнів. Протягом року 

функціонували гуртки «Хореографічний» (3 вікові групи, керівник Плохоткіна 

Н.Н), «Юні екскурсоводи» (для учнів 5-6 класів, керівник Бабаніна О.І.), «Міні 

футбол» (для учнів 5-6 класів, керівник Уютнов С.Ю.) За запитами батьків та 

учнів в закладі працювали гуртки позашкільного навчального закладу 

«Комунарський районний центр молоді та школярів», секція федерації УШУ 

(ДЮСШ 2), секція «Волейбол» ДЮСШ №10. 

 
Про розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

закладі в 2020-2021 навчальному році 

 
Система освітньої діяльності закладу освіти є динамічною, тому тільки 

регулярний, системний моніторинг може забезпечити її вдосконалення. В закладі 

розпочато розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти. Розроблені положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіті, про академічну доброчесність. Визначено критерії, 

індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів та внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. Відповідно до частини 3 статті 41 Закону 

України «Про освіту» абзацу другого частини другої статті 42 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», згідно з «Методичними рекомендаціями з 

питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 

загальної середньої освіти», затвердженими наказом МОН України №1480 від 

30.11.2020, на виконання наказу по закладу від 15.03.2022 №059/р «Про 

проведення самооцінювання діяльності закладу за результатами 2020-2021 н.р.» 

з метою продовження розбудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти у закладі впродовж квітня-травня 2022 року 

проведено самооцінювання діяльності закладу. В результаті здійснення заходів 

була отримана інформація про реальний стан справ за визначеними параметрами, 

визначені переваги й «слабкі місця» в організації освітнього процесу, визначені 

шляхи підвищення якості освітньої діяльності, проведено вивчення та 

оцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи закладу. 

Узагальнені результати самооцінювання показали наступне: 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/


За напрямом оцінювання 1 «Освітнє середовище закладу освіти» діяльність 

оцінена на достатньому рівні, такий показник отримано другий рік поспіль. За 

окремими показниками з цього напряму результати наступні: 

Вимога 1.1 забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – 

достатній рівень (в цілому за вимогою 3,6; у 2021 році – 3,4). Упродовж року 

покращились показники щодо облаштування приміщень закладу – придбані для 

учнів дивани у фойє, облаштовані місця для відпочинку вчителів в учительській 

закладу, під час дистанційного навчання обладнані місця для реалізації освітньої 

програми, проведення уроків в синхронному режимі. У відповідності з санітарно- 

гігієнічними вимогами кабінками облаштовані туалетні приміщення для учнів, 

встановлені водонагрівачі. Проведений ремонт гігієнічної зони біля їдальні: 

покладені нові кахлі, встановлені нові умивальники та крани, водонагрівач, 

сушарки для рук. Постійна увага приділялась навчанню персоналу з охорони 

праці, цивільного захисту, здійснювався контроль і за дотриманням вимог безпеки 

життєдіяльності, правил поведінки у закладі учнями. Слід зазначити, що в лютому 

були здійснені ремонтні роботи із заміни частини каналізаційних труб в підвалі та 

на вулиці на шляху до каналізаційного люку з блоку початкової школи. 

Вимога 1.2 створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації – достатній рівень (в цілому за вимогою 3,5; у 2021 – 

3,1). Покращення ситуації відбулось за рахунок проведення методичних навчань 

в закладі з педагогічними працівниками: семінару за участю класних керівників 

«Робота з попередження насилля над неповнолітніми та булінгу (цькування) серед 

неповнолітніх» – 13.10.21; онлайн-конференції "Освіта проти насильства: методи 

профілактики та алгоритми реагування" - 07.12.2021; психолого-педагогічного 

семінару "Технології роботи з дітьми "групи ризику" - 17.01.2021. Адміністрація 

та вчителі закладу покращували обізнаність та практичні навички з даного 

питання через участь у міських та обласних методичних заходах: вивчення 

спецкурсу в ЗНУ «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти», участь у роботі постійно діючого міського семінару «Організація 

безпечного та здорового освітнього середовища» для директорів, заступників 

директорів, відповідальних осіб за охорону праці та безпеку життєдіяльності 

(10.02.22), тренінгу з надання першої психологічної допомоги постраждалим 

внаслідок воєнних дій (психолог, соціальний педагог). 

Педагогічні працівники в ході самоосвітньої діяльності освоїли курси: 

онлайн-курс за програмою "Основи здоров'язбережної компетентності" (60 год.); 

онлайн-курс "Вчимося жити разом" (30 год.); навчання за програмою онлайн- 

курсу "Освіта на основі життєвих навичок" (24 год.); курс "Недискримінаційний 



підхід у навчанні" ТОВ "Едюкейшнал Ера" (32 год.);онлайн курс на платформі 

Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

(80 год.). 

Зі здобувачами освіти практичним психологом, соціальним педагогом, 

класними керівниками у відповідності з планами роботи впродовж року 

проводились тренінги, бесіди, ігри, виховні години, години спілкування. Також 

робота з цього напрямку велась з батьками учнів. У відповідності з чинним 

законодавством у закладі працювала комісія з протидії булінгу (цькуванню), 

були проведені 2 засідання, на яких розглядались заяви від батьків. 

Вимога 1.3. формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до 

навчання освітнього простору – достатній рівень (в цілому за вимогою 3,1; у 2021 

- 3,0). Покращення відбулось за рахунок покращення взаємодії з ІРЦ. 

Слабкі місця з напряму 1 «Освітнє середовище» – дотримання 

комфортного повітряно-теплового режиму (є проблеми з опалювальною 

системою). Слід зазначити, що була проведена наступна робота в цьому 

напрямку: заказано та сплачено за проект ремонту системи опалення. За 

результатами обстеження системи опалення закладу фахівцями Концерну 

«МТМ» були надані рекомендації про встановлення приладу комерційного 

обліку теплової енергії, обладнання теплового вузлу засобами КВПтаА 

(манометрами, термометрами), здійснення заміни запірної арматури по 

вертикальним трубопроводам системи опалення та налагодження внутрішньої 

системи опалення. Було визначенно вартість приладу обліку теплової енергії, 

засобів КВПтаА, проведення монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в 

тепловому вузлі, згідно кошторису вони складали – 58 142 грн. Орієнтовна 

вартість робіт по заміні запірної арматури по вертикальним трубопроводам 

системи опалення та налагодження внутрішньої системи опалення складала – 43 

700 грн. За наданими висновками адміністрація закладу звернулася до 

Комунарського територіального відділу освіти та департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради. На момент проведення щорічного звіту директора в 

країні діє воєнний стан, тому питання виділення фінансування на ремонт системи 

опалення не було вирішене. 

Особливої уваги потребує питання харчування, що пов’язано зі зміною 

нормативної бази з даного питання, зміною підходів до організації та надання 

послуг, здійснення контролю. Також резерви покращення освітнього середовища 

є в питаннях розбудови безпечного і психологічно комфортного освітнього 

середовища. Хоча за результатами анкетування учасники освітнього процесу 

оцінили його на достатньому рівні (п.1.2.1.3 – показник 2,9 у порівнянні з 2,7 у 



2021 році), але є резерви для покращення стану, зокрема необхідно спрямувати 

зусилля педагогічного, учнівського колективів та батьківської громадськості на 

формування свідомого ставлення до виконання правил для учнів здобувачами 

освіти. Загалом за напрямом «Освітнє середовище» показники покращились – 3,3 

(у 2021 – 3,1), достатній рівень. 

За напрямом 2 «Система оцінювання здобувачів освіти» - достатній рівень, 

загалом за напрямом 3,37 (у 2021 – 3,36). За окремими вимогами показники такі: 

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти 

системи оцінювання їх навчальних досягнень - достатній рівень, в цілому за 

вимогою 3,6 (у 2021 році - 3,3). 

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного 

здобувача освіти - достатній рівень, в цілому за вимогою 3, 98 (у 2021 - 3,87). 

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання - достатній рівень, в цілому за вимогою 3,3 (у 2021 - 3,0). 

Серед резервів покращення якості освіти з цього напряму – освоєння 

педагогами формувального оцінювання; відпрацювання ними навичок за 

допомогою оцінювання відстежувати особистісний поступ здобувачів освіти, 

формувати у них позитивну самооцінку, відзначати досягнення, підтримувати 

бажання навчатися, запобігати побоюванням помилитися; збільшення частки 

здобувачів освіти, які відповідально ставляться до процесу навчання, оволодіння 

освітньою програмою; педагогічним працівникам більш активно застосовувати у 

системі оцінювання навчальних досягнень прийоми самооцінювання та взаємо 

оцінювання здобувачів освіти. У зв'язку з введенням нового Державного 

стандарту в 5-х класах НУШ у 2022-2023 н.р. – освоєння вчителями- 

предметниками 5-х класів формувального оцінювання учнів. 

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників - достатній 

рівень, загалом за напрямом 2,92 (у 2021 - 2,79). За окремими вимогами показники 

такі: 

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї 

діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти – 

достатній рівень, в цілому за вимогою 3,32 (у 2021 - 3,1 ). 

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників – рівень, що вимагає покращення, в 

цілому за вимогою 2,36 (2021 - 2,17). 



Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти – достатній рівень, в цілому за вимогою – 3,0 (у 

2021 - 2,9). 

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності - достатній рівень, в цілому за 

вимогою 3,0, як і в 2021 році. 

Резерви: стимулювання та навчання педагогічних працівників розробляти 

індивідуальні освітні траєкторії, створювати та використовувати власні освітні 

ресурси, публікації професійної тематики та оприлюднювати методичні 

розробки, брати участь в інноваційній роботі (розроблення/адаптація, 

впровадження освітніх технологій, експериментальній роботі), ініціювати та/або 

реалізувати освітні проекти. Також особливої уваги потребує використання 

педагогічними працівниками форм роботи, спрямованих на формування 

партнерських взаємин зі здобувачами освіти із застосуванням особистісно 

орієнтованого підходу, дотримання у власній діяльності вимог академічної 

доброчесності. 

Напрям 4. Управлінські процеси закладу освіти – достатній рівень, 

загалом за напрямом 3,54 (у 2021 - 3,1). 

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності 

закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань - достатній рівень, в 

цілому за вимогою – 3,58 (у 2021 - 3,48). 

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних 

норм - достатній рівень, в цілому за вимогою – 3,48 (у 2021 - 3,4). 

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей 

для професійного розвитку педагогічних працівників - достатній рівень, в цілому 

за вимогою - 3,7, як і в 2021 році. 

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, 

прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників 

освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою – достатній 

рівень - в цілому за вимогою  - 3,56 (у 2021 - 3,18). 

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної 

доброчесності – достатній рівень, в цілому за вимогою – 3, 53 ( у 2021 - 3,4). 

Серед резервів покращення управлінських процесів закладу – активне 

залучення учасників освітнього процесу до планування, аналізу та реалізації 

Стратегії розвитку закладу, планів та проєктів з її реалізації, річного плану 

роботи закладу, освітньої програми, тобто створення громадсько активної 

школи. 



Слід зазначити, що самооцінювання здійснювалося вчителями, учнями 8-9 

класів та їх батьками. Процес розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти розпочався в попередніх навчальних роках і самооцінювання вже 

здійснювалося. Порівняння результатів самооцінювання за три роки 

представлено у таблиці: 

Напрям оцінювання 2021-2022 2020-2021 2019-2020 

Освітнє середовище закладу освіти 3,3 3,1 2,8 

Система оцінювання здобувачів освіти 3,37 3,0 2,8 

Педагогічна діяльність пед. працівників 2,92 2,93 2,5 

Управлінські процеси 3,54 3,1 2,4 

За аналізом показників, можна зробити висновок, що протягом року була 

проведена дієва робота з покращення стану певних напрямів оцінювання. 

Результати самооцінювання узагальнені у відповідних наказах. 

 
Про підсумки роботи із соціального захисту учнів 

в 2021-2022 навчальному році 

Головною метою діяльності соціального педагога закладу є виявлення і 

створення соціально-психологічних умов розвитку особистості. Протягом 2021 

– 2022 навчального року головними напрямками роботи соціального педагога 

були діагностична, консультативна, захисна, профілактична робота, підтримка 

зв’язків з організаціями та службами, що забезпечують соціальний захист дітей 

та організаційно-методична робота. 

Діяльність соціального педагога школи була направлена на реалізацію 

таких завдань: здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, 

дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – 

напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в 

сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на 

внутрішкільному обліку, дітей ВПО, дітей батьків УБД, дітей, які прибули з 

інших регіонів України, у зв’язку з проведенням бойових дій, які внесені до 

реєстру здобувачів освіти за місцем їх перебування (навчання) за окремим 

обліком (наказ МОН №274 від 28.03.2022), дітей, які прибули з інших регіонів 

України, які прибули на тимчасове місце проживання до громади та здобувають 

освіту у закладах освіти, розташованих на її території; організація отримання 

діагностичних відомостей про учнів школи; організація допомоги педагогічним 

працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, 

консультування з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів; - 



організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань 

організації виховного процесу; організація необхідної консультативної 

психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і 

підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, 

діти-інваліди); організація соціально-психологічного обстеження, надання 

консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, 

неблагонадійних та інших проблемних сімей; організація профілактичної роботи 

з попередження девіантної поведінки; профілактика правопорушень 

неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного 

травматизму; сприяння здійсненню превентивного виховання, профілактики 

злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок 

серед підлітків. Для реалізації цих завдань був розроблений план роботи на 

навчальний рік та плани заходів для його реалізації. На початку навчального року 

соціальним педагогом була проведена паспортизація класів та закладу, зібрані і 

упорядковані списки учнів соціально вразливих категорій. У 2021-2022 н.р. 

навчалося 170 дітей, які потребували соціального захисту, в тому числі:діти - 

сироти – 2, діти, позбавлені батьківського піклування – 6, діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи (Донецька, Луганська обл.) – 14 , діти, які прибули 

з інших регіонів України, у зв’язку з проведенням бойових дій, які внесені до 

реєстру здобувачів освіти за місцем їх перебування (навчання) за окремим 

обліком (наказ МОН №274 від 28.03.2022) – 10, діти, які прибули з інших регіонів 

України, які прибули на тимчасове місце проживання до громади та здобувають 

освіту у закладах освіти, розташованих на її території - 11, діти-інваліди - 10, 

діти, батьки яких є учасниками бойових дій - 40, діти, один із батьків яких 

загинув у районі проведення АТО - 1, діти з багатодітних сімей – 35, діти з 

малозабезпечених сімей – 13, діти СЖО – 13, діти, постраждалих в наслідок 

Чорнобильської катастрофи – 0, діти, які на диспансерному обліку - 1, діти, у 

яких одному з батьків встановлено інвалідність І або ІІ групи - 2, діти з неповних 

сімей – 11, діти, з функціонально неспроможній сім’ї - 1. У закладі заведені 

картки цих соціально-незахищених категорій дітей, в яких зафіксовані загальні 

відомості про дитину, батьків або осіб, які їх заміняють, місце їх роботи, 

житлово-побутові умови. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної 

категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку 

класного керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, 

характеристики та інформаційні матеріали, надані класними керівниками. Сім'ї 

такої категорії знаходяться під супроводом класних керівників та соціального 



педагога, який надає рекомендації батькам, вчителям, дітям, які потребують 

піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах. 

У закладі систематично ведеться робота з дітьми, схильними до девіантної 

поведінки. На обліку в закладі знаходилося 5 учнів. З ними велась 

профілактична робота: бесіди, відвідування вдома, розмова з вчителями з 

приводу поведінки на уроках. Проводились регулярні рейди-перевірки стану 

відвідування уроків. Адміністрацією, соціальним педагогом та класними 

керівниками проводилась робота з батьками, учнями щодо недопущення 

пропусків занять без поважних причин, більш відповідального ставлення до 

навчального процесу з боку учнів та батьків щодо запобігання дитячої 

бездоглядності. Батьки письмово попереджалися щодо пропусків уроків їх 

дитиною без поважних причин, про незадовільну поведінку, порушення 

внутрішнього розпорядку, про початок канікул. Під час введення 

епідеміологічних обмежень здійснювався контроль учнів закладу за перебігом 

навчання з елементами дистанційного, надавалася допомога дітям соціально 

незахищених категорій у дистанційному навчанні. Особлива увага приділялась 

дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, багатодітним, 

малозабезпеченим сім’ям, де неповнолітні не мали доступу до мережі Інтернет 

або власних гаджетів. Дистанційне навчання для таких учнів було організовано 

з використанням інших можливостей, в тому числі і он-лайн уроків. Тому 

соціальним педагогом разом з адміністрацією закладу, класними керівниками 

постійно здійснювався контроль за одержанням повної загальної середньої 

освіти неповнолітніми, велась роз’яснювальна робота з батьками та особами, що 

їх заміняють з даного питання. Соціальний педагог протягом року 

забезпечував соціальне посередництво між закладом, сім’єю, державними та 

громадськими організаціями з питань правового і соціального захисту дітей та 

підлітків для покращення соціальної адаптації та соціалізації особистості і 

створення сприятливих умов для її розвитку. За сприянням С(у)СД соціальним 

педагогом проводилася робота щодо запобігання бездоглядності та нормалізації 

внутрісімейних конфліктів. 

У 2021 – 2022 навчальному році за участю адміністрації, соціального 

педагога, учнів, батьків було проведено 2 засідання Ради профілактики, де 

розглядалась поведінка, успішність учнів школи. Варто зазначити, що однією із 

основних причин запрошення дітей і їхніх батьків на засідання Ради 

профілактики була низька успішність, пропуски уроків без поважних причин 

учнями, безвідповідальне ставлення батьків до своїх обов’язків. Батькам були 

надані рекомендації щодо виховання та навчання дітей, організації дозвілля. 



Соціальним педагогом приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. 

Надавалась консультативна допомога учням, їхнім батькам. Ще одним 

напрямком роботи була допомога у вирішенні проблем дисципліни та 

запобігання конфліктам в учнівських колективах. З цією метою проводились 

індивідуальні та групові профілактичні бесіди з учнями за фактами 

неприязливих стосунків між ними, незадовільної поведінки під час уроків та на 

перервах. В рамках співпраці з Комунарським відділенням поліції Дніпровського 

відділу поліції та С(у)СД в Комунарському районі відбувалися консультативні 

зустрічі з працівниками цих служб, надавалася інформація стосовно учнів 

закладу на запити даних служб з метою організації роботи з функціонально 

неспроможними сім’ями, учнями, батьків яких було притягнено до 

адміністративної відповідальності, учнями, які знаходяться на профілактичному 

обліку, та їхніми батьками. Протягом року велась робота з виявлення сімей, діти 

яких знаходилися у важких соціальних умовах проживання. Були складені 

списки дітей, які виховувалися у сім’ях, що потребують соціального захисту. 

На нарадах при директорові, оперативних нарадах заслуховувалися 

питання соціального та правового захисту учнів закладу з метою додержання 

вимог законодавства, спрямованого на соціальну роботу з дітьми уразливої 

категорії, дітей, які перебувають у складних умовах проживання, та роботи з 

батьками дітей даної категорії. 

На запит класних керівників соціальним педагогом надавалась методична 

допомога у проведенні класних годин, батьківських зборів. Була поповнена 

папка з інформаційним матеріалом щодо соціалізації підлітків, їх правової та 

загальнолюдської культури, матеріалами інформаційно-консультативного 

характеру для батьків (статті законів; як вести розмову з підлітком; поради 

батькам щодо виховання тощо), папка нормативно-правової документації та 

методично-інструктивних матеріалів з питань профілактики жорстокого 

поводження з дітьми. 

Була проведена організаційна робота з метою літнього оздоровлення учнів 

пільгових категорій. Протягом літа 2021 року до оздоровчих таборів було 

направлено 16 учнів закладу та 2 учні восени відвідали табір «Артек», якій 

працював на протязі всього року. Всього було оздоровлено в 2021 році. 18 учнів 

гімназії. Соціальний педагог брала участь у засіданнях ШМО класних 

керівників, де надавала інформацію, необхідну для роботи з дітьми та сім’ями, 

виступала на педраді з виховної роботи та нарадах при директорі. 



Про організацію харчування в 2021-2022 навчальному році 

 
Керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про публічні закупівлі», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постановами Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 

наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти», на виконання рішень 

виконавчого комітету Запорізької міської ради: від 03.12.2021 № 458 «Про 

затвердження переліків категорій дітей, забезпечуються безоплатним 

харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників 

вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2022 

році», від 21.12.2021 № 497 «Про затвердження Положення про організацію 

харчування здобувачів освіти комунальних закладів загальної середньої освіти 

м. Запоріжжя», на виконання наказу департаменту освіти і науки ЗМР від 

30.12.2021р. № 430/р «Про організацію харчування здобувачів освіти у 

комунальних закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2022 році», з 

метою якісної організації харчування учнів Запорізької гімназії №97 в 2021-2022 

навчальному році в закладі було організовано харчування учнів як за кошти 

батьків, так і пільгових категорій. За 2021–2022 навчальний рік з загальної 

кількості - 726 учнів - харчувалися в їдальні закладу (охоплені всіма видами 

харчування) - 402 учні. Це 56 % від загальної кількості учнів. Цей показник за 

порівнянням з минулим роком підвищився на 4%. Всього охоплено гарячим 

харчуванням - 196 учнів. З них за батьківський кошти: 1-4 класи – 128 учнів; 5- 

8 класи - 54 учня; 9 класи - 14 учнів. З них учні пільгових категорій - 93 учні: з 

малозабезпечених сімей (останні дані, так як ці показники змінні протягом року) 

13 учнів; діти сироти та позбавлені батьківського піклування - 8; діти, батьки 

яких загинули у зоні проведення АТО -1; діти учасників бойових дій - 40; діти, 

які потрапили в СЖО - 13; пільгове харчування ГПД - 4 дітей, діти з сімей ВПО 

- 14.    Статистичні дані щодо охвату харчуванням в закладі представлені 



Статистичні дані щодо охоплення харчуванням в закладі 

впродовж двох років 

Охоплено всіма видами харчування Гаряче харчування за кошти батьків. Пільгове харчування 

графічно: 
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Протягом навчального періоду (були карантинні обмеження) в закладі 

було забезпечено дієвий контроль за дотриманням показників вартості 

харчування учнів, які користувалися пільгами. Апробовано й впроваджено до 

використання нове чотиритижневе меню для здобувачів освіти різних вікових 

категорій та пільговиків. Меню складено організаторами харчування ФОП 

«Соловей З.М.» та розглянуто та погоджено представниками 

Держпродспоживслужби м. Запоріжжя. Меню включає різноманітність 

корисних для дітей страв, вилучення з звичайного асортименту кількості цукру, 

солі, виробів з вмістом глютену. Збагачення щоденного асортименту гарячими, 

смачними, корисними стравами, багатими на білок, клітковину, вітаміни та 

мінерали, які так необхідні підростаючому організму дитини. Протягом року 

забезпечувалося своєчасне визначення контингенту учнів, яким надавалося 

харчування за рахунок бюджетних коштів. Суворо дотримувалися вимоги 

Постанов Головного державного санітарного лікаря України та вимог нового 

Санітарного регламенту для загальноосвітніх навчальних закладів. Постійно 

проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота, як керівником закладу 

Левченко В.В., так і відповідальною за організацію харчування в закладі 

Мартиновою С.М., заступником директора з НВР: з педагогами (наради, наради- 

онлайн при директорові щодо сучасних підходів до організації харчування в 

закладі освіти, формування культури здорового харчування, впровадження 

нових стандартів харчування, дотримання вимог Санітарного регламенту та 

організації пільгового харчування та харчування за кошти батьків, з батьками 

(батьківські збори, збори – онлайн). Проводилися бесіди з персоналом 

харчоблоку (медичним працівником Бондаренко І.І. та представниками ФОП 

«Соловей З.М.») щодо навчання персоналу та про дотримання санітарно- 

гігієнічних вимог до приготування їжі в їдальні, дотримання вимог Санітарного 



регламенту на харчоблоці, про безумовне дотримання вимог законодавства про 

безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, заснованих на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (HACCP). (Документація на харчоблоці ведеться згідно з вимогами 

НАССР). Адміністрацією закладу було проведено аналіз потреб у ремонті та 

придбанні технологічного обладнання для харчоблоку, подано заявку до 

територіального відділу освіти Комунарського району. 

Про стан дитячого травматизму в 2021-2022 навчальному році 

 
Робота щодо профілактики дитячого травматизму в закладі організована 

відповідно до законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», Положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, затвердженого 

наказом МОН України від 16.05.2019 № 659, Положення про організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 

№1669, плану роботи закладу освіти на 2021-2022 навчальний рік. Головна мета 

роботи – це проведення цілеспрямованої просвітницької роботи зі здобувачами 

освіти щодо попередження травматизму, виховання поважного ставлення до 

особистої безпеки, усвідомлення необхідності вироблення навичок із 

дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. У закладі існує система 

роботи з попередження дитячого травматизму, яка складається з низки цільових 

виховних заходів, організації тематичних місячників, розробки різноманітних 

інструкцій, пам’яток, правил безпеки життєдіяльності, з оновлення та 

поповнення матеріалами інформаційних «Куточків безпеки», проведення 

цільових, позапланових інструктажів. Традиційно перед початком канікул 

проводилися єдині уроки з безпеки життєдіяльності, на яких учні повторювали 

правила безпечної поведінки вдома, на вулиці, під час участі у масових заходах 

тощо. Огляд журналів інструктажів із безпеки життєдіяльності показав, що всі 

класні керівники ведуть їх відповідально, своєчасно роблять записи про 

проведення інструктажів та ознайомлюють із ними здобувачів освіти. 

Питання щодо запобігання дитячому травматизму розглядалося на нарадах 

при директорові та на педагогічних нарадах. Відповідно до річного плану роботи 

гімназії заступником директора з навчально-виховної роботи та інженером з ОП 

здійснювалися перевірки наявності та правильності оформлення журналів, а 

саме: реєстрація всіх видів інструктажів із питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки учнів та працівників школи. Згідно з річним 



планом роботи з профілактики дитячого травматизму в Запорізькій гімназії №97 

для учнів у 2021/2022 н.р. було проведено такі заходи: інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, правил дорожнього руху та протипожежної безпеки (вересень, 

січень); інструктажі з БЖ, ПДР, ППБ під час канікул (жовтень, грудень, лютий, 

травень); класні години з питань охорони життя та здоров’я: «Профілактика 

побутового травматизму». В закладі був проведений місячник безпеки 

життєдіяльності, в рамках якого учні прийняли участь в конкурсі дитячих 

малюнків та плакатів на теми «Державна служба з надзвичайних ситуацій очима 

дітей» та «Обери життя», конкурсі онлайн малюнків та поробок за мотивами 

мультсеріалу «Фокс і Трот поспішають на допомогу», конкурс літературних 

творів на тему: «Кращий пожежний – це я обережний?». Класні керівники 

провели виховні бесіди на тему: «Безпечне дитинство – майбутнє країни», 

додаткові заняття з дітьми з вивчення правил дорожнього руху, правил 

користування природним газом, правил поведінки в транспорті, правил 

користування ліфтом, правил поведінки в громадських місцях та на воді, виховні 

бесіди з учнями 1- 9 класів з пожежної безпеки. Впродовж року здійснювалася 

робота з батьками. Класні батьківські збори, на яких проінформували про 

загальний стан побутового травматизму серед учнів та про необхідність 

збільшення контролю за дозвіллям дітей; обговорили випадки травмування дітей 

під час занять у школі, причини та заходи з профілактики травмування дітей. 

Служба з охорони праці вела постійний контроль за станом дитячого 

травматизму, вчасно фіксувала нещасні випадки виробничого та невиробничого 

характеру. За 2021/2022 рік сталося 3 (три) випадки травмування учнів під час 

освітнього процесу. Нещасні випадки у 2021 році за видом події: падіння (3 

випадки – 100%). Основними причинами травмування були особиста 

необережність (2 випадки – 67%), порушення дисципліни (1 випадок – 33%). За 

віком травмувалися учні початкової (6 – 9 років) - 2 випадки– 67 %, середньої 

школа (10 – 13 років) -1 випадок – 33 %; За статтю серед потерпілих були хлопці 

– (2 випадки – 67%) та дівчата – (1 випадок – 33%). В порівнянні з 2020-2021 

навчальним роком рівень травматизму учнів під час освітнього процесу 

збільшився на 50%. Аналіз випадків дитячого травматизму протягом 2021/2022 

навчального року показав, що більшість травм здобувачі освіти отримали під час 

уроків (1 випадок травмування зафіксовано на уроці фізичної культури та 1 

випадок травмування на уроці малювання). Розслідування цих випадків виявило, 

що учні бувають неуважними та безпечними. Педагогічним працівникам під час 

виконання своїх обов’язків, у тому числі як чергового вчителя на перервах треба 

бути більш уважними, постійно нагадувати дітям про безпеку. Для зниження 



травматизму під час уроків було вжито наступні заходи: класними керівниками 

проведено бесіди зі здобувачами освіти на тему «Правила поведінки учнів у 

закладі освіти», «Безпека при пересуванні в закладі освіти, попередження 

пустощів, дотримання правил поводження»; вчителями, які викладають 

предмети, проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності зі здобувачами 

освіти про правила поведінки в кабінеті; було організоване повторне 

ознайомлення педагогічних працівників з обов'язками посадових осіб по 

організації роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності в закладах освіти. 

З метою профілактики травматизму учнів у побуті проведено наступні заходи: 

проведено виховні бесіди з учнями про правила поводження на вулиці, в 

громадських місцях, на воді; проведено тематичні виховні години «Твоя безпека 

в твоїх руках». Підсумовуючи, можна зробити висновки, що в закладі освіти 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення 

безпечних умов навчання. В закладі розроблено низку заходів щодо 

попередження травматизму учнів, проведиться відповідна робота з вчителями. 

Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього 

складаються акти та проводяться профілактичні заходи. 

 
Про роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2020-2021 

навчальному році 

Робота педагогічного колективу гімназії з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності організована згідно із Законом України «Про охорону праці», 

Законами України «Про освіту», «Про дорожній рух», та «Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом МОН 

України від 26.12.2017 № 1669, Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти та інших нормативних актів, які регламентують роботу закладу 

з цих питань. 

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього 

процесу в закладі знаходиться під щоденним контролем адміністрації. 

Організація роботи з охорони праці контролюється директором гімназії. На 

початку навчального року (серпень 2021 року) було видано ряд організаційних 

наказів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, призначено 

відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи 

(наказ від 12.08.2021 №231 «Про організацію роботи з охорони праці» та наказ 

від 12.08.2021 №232 «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності»), 



оформлено необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах 

та приміщеннях підвищеної небезпеки. Призначені особи, відповідальні за стан 

охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, майстернях, 

спортивних залах. Відповідно до епідеміологічної обстановки та рекомендацій 

Постанови Головного державного санітарного лікаря України №9 від 26.08.2021 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)» на 

початку 2021-2022 навчального року з метою запобігання поширення 

коронавірусної хвороби, респіраторних захворювань, збереження здоров’я 

учасників освітнього процесу було розроблено та затверджено протиепідемічні 

заходи (наказ від 03.09.2021 № 310/р «Про організацію протиепідемічних заходів 

у ЗОШ №97 під час освітнього процесу в період карантину», наказ від 03.09.2021 

№311/р «Про організацію централізованого збору використаних засобів захисту, 

паперових серветок під час освітнього процесу в період карантину»). 

У зв’язку зі зміною найменування Запорізької загальноосвітньої школи І- 

ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області на ″Запорізька 

гімназія №97 Запорізької міської ради″ та типу закладу освіти на ″гімназія 

(рішення Запорізької міської ради №29 від 29.09.2021), наказу Департаменту 

освіти і науки Запорізької міської ради від 25.11.2021 №342/р керівником служби 

охорони праці спільно зі службою охорони праці гімназії за участю керівників 

підрозділів визначено перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути 

розроблені інструкції з ОП та затверджено інструкції з охорони праці згідно з 

переліком (наказ від 15.12.2021 №434/р «Про затвердження інструкцій з охорони 

праці»), визначено перелік інструкцій з безпеки життєдіяльності під час 

проведення освітнього процесу для здобувачів освіти та затверджено інструкції 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти під час 

освітнього процесу згідно з переліком (наказ №435/р «Про затвердження 

інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти під 

час освітнього процесу»). 

Відповідно до вимог нормативних документів у гімназії була розроблена 

документація з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці. Розроблені і 

затверджені програми вступних інструктажів для працівників і здобувачів освіти 

(наказ №464/р від 31.12.2021 «Про затвердження програми вступного 

інструктажу охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та 

здобувачів освіти гімназії), які поміщені у журналі вступного інструктажу для 

працівників і видано класним керівникам 1-9 класів – для здобувачів освіти. 



Згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти 

велись журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. Відповідно до вимог 

нормативних документів реєструвалися первинні, позапланові і цільові 

інструктажі для працівників і здобувачів освіти. Вчителі фізики, біології, хімії, 

трудового навчання, фізичної культури, математики, історії, іноземних мов, 

зарубіжної літератури, географії, інформатики, української мови та літератури 

проводили первинні інструктажі на початку року (на першому занятті у 1 

семестрі), перед початком канікул, практичних, лабораторних робіт, виконанням 

відповідних вправ, перед початком вивчення кожного модулю навчальної 

програми з фізичної культури. Облік інструктажів вчителі проводили у 

електронних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис 

змісту року. Впродовж року було організовано проведення та реєстрацію 

інструктажів: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового та 

інструктажу на робочому місці і наявні підписи працівників гімназії у 

відповідних журналах, які завірені підписом директора і печаткою. Класні 

керівники 1–9 класів на початку навчального року, напередодні канікул та 

святкових днів проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності серед 

здобувачів освіти, щодо дотримання правил пожежної та електробезпеки, 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, безпеки дорожнього руху, 

безпеки поведінки біля річок та водоймищ, безпеки на залізничному транспорті, 

поводження в громадських місцях з незнайомими людьми та підозрілими 

предметами та реєстрували їх у журналах реєстрації інструктажів з безпеки 

життєдіяльності. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Протягом 

навчального року проводилися навчання та перевірка знань працівників згідно 

перспективного плану. Новоприбулі працівники (10 чоловік) пройшли навчання 

й перевірку знань з ОП згідно з «Положенням про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці» (наказ №362/р від 25.10.2021 р «Про 

перевірку знань працівників ЗОШ № 97 з питань ОП та БЖ»). В жовтні 2021 

згідно «Перспективного плану навчання та перевірки знань з охорони праці 

працівників ЗОШ № 97» пройшли навчання й перевірку знань з ОП педагогічні 

працівники та технічні працівники ( у кількості 6 співробітників) (наказ № 362/р 

від 25.10.2021 р «Про перевірку знань працівників ЗОШ № 97 з питань ОП та 

БЖ»). В лютому місяці через оголошення на території України воєнного стану 

було призупинено освітній процес та видано наказ № 070/р від 28.02.2022 «Про 



заходи безпеки та недопущення надзвичайних ситуацій у закладі в умовах 

правового режиму воєнного стану». В наслідок того, що працівники закладу 

залучаються до виконання заходів та завдань, що визначені військовою 

адміністрацією (… виконання робіт, які сприяють належному функціонуванню 

структур, існування яких визначено місцевою адміністрацією – цілодобове 

чергування в найпростішому укритті, розташованому в підвальному приміщенні 

гімназії) службою охорони праці було розроблено, зареєстровано та введено в 

дію Інструкцію з охорони праці для працівників під час чергування в 

найпростішому укритті» (наказ №089/р від 30.03.2022 «Про затвердження та 

введення в дію інструкції з охорони праці для працівників під час чергування в 

найпростішому укритті» та організовано проведення позапланового інструктажу 

з охорони праці з працівниками, залученими до чергування в найпростішому 

укритті. 

В березні-квітні 2022 року працівники гімназії пройшли медичне 

обстеження та згідно з висновками медичної комісії допущені до роботи. 

Перевірку своєчасності проходження медичних оглядів працівниками та 

проведення медичних оглядів учнів постійно здійснювала медична сестра та 

відповідальні за службу з охорони праці. Стан роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності постійно аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог 

безпеки життєдіяльності, за результатами аналізу і контролю видаються 

відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові 

накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання 

річних звітів, темою засідань педагогічної ради. 

 
Про співпрацю з закладами освіти та іншими організаціями 

 
Співпраця із освітніми закладами– це вимога часу, яка ніколи не 

зменшується і не зникає. Із року в рік зростають вимоги до освітнього закладу, 

до рівня знань її учнів, їх вихованості. Зростають вимоги до професійного росту 

вчителя, його фахового рівня. І педагогічних читань, конференцій, психолого- 

педагогічних семінарів, самоосвітньої роботи вчителя уже не вистачає у його 

творчому зростанні. Практика доводить, як багато значить у забезпеченні 

високого фахового рівня вчителя, його професійної майстерності співпраця 

школи з закладами вищої освіти. Опанування новими формами і методами 

роботи з учнями по забезпеченні в них високого рівня знань, умінь і навичок, 

вдосконалення роботи з обдарованими дітьми, робота з молодими спеціалістами, 

розширення кругозору як учня, так і вчителя – це лише частинка того, що дає 



школі взаємозв’язок з закладами освіти різних акредитацій. Запорізька 

гімназія №97 впродовж 2021-2022 року співпрацювала з освітніми закладами на 

підставі укладених угод: 

 договір про спільну діяльність з ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище”;

 договір про проведення практики студентів закладу вищої освіти з 

“Хортицькою національною навчально-реабілітаційною академією” ЗОР;

 договір про проведення практики студентів закладу вищої освіти;

 договір про проведення практики студентів закладу освіти з Національним 

університетом “Запорізька політехніка”

В листопаді 2021 року вчитель початкових класів закладу прийняла участь 

у супервізії, яка була проведена на підставі договору про проведення супервізії 

закладу загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська 

школа» 

Протягом навчального року були проведені он-лайн зустрічі учнів 8-9-х 

класів та їх батьків з представниками навчальних закладів різних акредитацій, 

професійних ліцеїв, з метою інформування та забезпечення продовження 

навчання усіма учнями 9-х класів закладу отримання повної загальної середньої 

освіти. Впевнені, чим більше народжуватиметься угод про цю співпрацю і їх 

реалізація, тим ефективнішою, результативнішою буде робота закладу. 

 
Про фінансово-господарську діяльність та розвиток та 

матеріально-технічного забезпечення закладу 

в 2021-2022 навчальному році 

 
Запорізька гімназія №97 є комунальною власністю Запорізької міської 

ради Запорізької області. Управління та фінансування здійснюється 

територіальним відділом освіти Комунарського району, якому делеговані 

відповідні повноваження. 

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі його 

кошторису, який формується за рахунок коштів бюджету. Джерелами 

формування кошторису освітнього закладу є: кошти з місцевого бюджету, кошти 

фізичних, юридичних осіб, кошти з надання послуг відповідно до укладених 

угод, благодійна допомога юридичних та фізичних осіб. 

Будівля Запорізької гімназії №97 прийнята в експлуатацію 36 років 

потому. За період функціонування закладу виникла зношеність в приміщеннях, 

обладнанні, зовнішніх поверхнях будівлі. Протягом навчального року 



адміністрація закладу разом із колективом постійно працювала в напрямку 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. 

Фінансування потреб закладу проводилося централізованою бухгалтерією 

територіального відділу освіти Комунарського району. Протягом навчального 

року систематично велася виплата заробітної плати працівникам закладу. Вчасно 

здійснювалася оплата за спожиту закладом електроенергію, холодну воду, 

опалення. Проте система опалення закладі знаходиться в стані, який потребує 

ремонту. Показник температури в більшості навчальних приміщень в поточному 

році в осінньо-зимовий період знаходився в межах мінімально дозволеного 

діапазону. Адміністрацією закладу було ініційовано звернення до 

територіального відділу освіти та концерну «МТМ» Олександрівського району 

про проведення комплексного обстеження опалювальної системи та з’ясування 

причин низької температури в закладі. За результатами виконаних обстежень 

було отримано ряд рекомендацій (обладнання теплового вузлу засобами КВПта 

А, встановлення приладів обліку теплової енергії, виконання заміни запірної 

арматури по вертикальним трубопроводам системи опалення, налагодження 

внутрішньої системи опалення). Для виконання ремонтних робіт закладу було 

заказано проект на розробку документації. На момент надання звіту ремонт не 

проведено через брак коштів. 

На початок навчального року за рахунок бюджетних асигнувань в закладі 

було отримано для чотирьох 1 класів 4 ноутбуки на суму 95200 грн, 30 

одномісних парт та стільців до них (при загальній потребі понад 80 штук), 2 

відкриті шафи, 1 вчительський стіл зі стільцем; телевізор; 8 сушарок для рук; 

миючі та дезінфікуючі засоби, на суму 120.000 грн., рідке мило 40 літрів. 

Протягом року заклад отримував роздатковий та дидактичний матеріал для учнів 

перших класів: конструктор LEGO штук на суму 15840 грн., демонстраційні 

матеріали, папір А4 на суму 4000 грн. За кошти від оренди приміщень впродовж 

навчального року було придбано 2 шкільні дошки на 5 поверхонь (6400 грн.), 

плитку керамічну (7990 грн.), умивальники та змішувачі до них (4944 грн.), 

світильники панель світлодіодна (8325 грн.), фарба для оновлення кабінетів, 

рекреацій, їдальні (17924 грн.), драбина (2250 грн.). Використовуючи дані 

матеріали було оновлено кахель, умивальники біля спортивної зали, встановлено 

сушарки. Шкільні дошки були замінені в кабінетах математики та біології. 

При Запорізькій гімназії №97 функціонує благодійний фонд в підтримку 

закладу «Пошук». На його рахунку було за період з 01.06.2021 по 01.06.2022 

накопичено благодійних внесків 13723 грн. Витрачено впродовж навчального 

року коштів на суму 15.837 грн. На ці гроші було придбано будівельні матеріали 



(шпаклівка, валики, кісточки загальною вартістю 2041 грн., бумага А4 (2100 грн), 

послуги ремонту та часткового оновлення обладнання для організації wi-fi 

доступу (5000 грн), сантехніка на умивальники (3012 грн), шкільна дошка на 5 

поверхонь для 1 класу (3189 грн.), банківські послуги - 495 грн. З метою 

створення безпечного середовища, уникнення проявів вандалізму та фіксування 

псування шкільного майна було придбано та встановлено вуличну відеокамеру 

(1200 грн.) зі сторони блоку початкових класів. За результатами звернень до 

відповідних підприємств на території закладу замінено аварійні кришки люків на 

резинові та бетонні, зроблено ревізію вуличного освітлення, замінені 

з’єднувальні коробки на стовбах освітлення. В поточному році через введені 

обмежувальні заходи учні навчалися у визначених кабінетах. Переміщення по 

закладу було мінімальне. Для облаштування зон відпочинку та місця спілкування 

учнів на перервах було придбано тенісний стіл. Слід зазначити що, гроші на 

нього зібрали за допомогою акції зі збору макулатури всією школою. Дякуючи 

батька та їх прагненню до покращення умов навчання учнів закладу, протягом 

поточного року було придбано та передано закладу в користування: жалюзі в 

кабінети 217,202; ролети в кабінет 205; меблевий куток в кабінет 313; БФП в 

кабінет 318; шафу для одягу в кабінет 314; шкільну дошку в кабінет 203; 12 шаф 

для дитячого одягу в кабінет 316 (1-Г); канцелярське приладдя, папір, фарбу для 

принтера (3-Б); дверний замок в кабінет (9-А); комплект фарб для принтера, 

папір 5 упаковок, плівка для ламінування 1 упаковка, косметичні засоби, совок 

(4-В); комплект фарб для принтера, папір А-4, LED лампи 2 шт., косметичні 

засоби; косметичний ремонт кабінету, заміну штори (6-В), придбано книжкову 

полицю, 2 шафи для учнів, 2 м’які диванчики в кабінет 315 (1-Б), 7 одиниць 

світлодіодних світильників BIOM DL-201 24 W. (сума 2100 грн) для кабінету 202, 

1 подвійний вимикач LESAK (60 грн.)(8-А) Слід зазначити, що адміністрація 

закладу також прикладала зусилля для покращення матеріально-технічного 

стану закладу та його приміщень. З залученням бюджетних коштів 

відремонтовано каналізацію в підвалі та на вулиці на шляху до каналізаційного 

люку в блоці початкової школи (50000 грн.), в 6 туалетних кімнатах на 2 та 3 

поверхах встановлено санітарні кабінки (50000 грн.), зроблено косметичний 

ремонт (покраска стін та вікон, заміна шпалер) в кабінетах початкової школи 

№225, 319, відновлено замки в кабінетах. Були численні звернення до депутатів 

різних рівнів он-лайн та відвідування депутатів в години прийому. За 

результатами звернень депутат обласної ради виділив 16600 грн на придбання 

акустичної системи для озвучування рекреацій закладу, депутат міської ради 

Пенчук І.Л. допомогла придбати 5 водонагрівачів та шкільну дошку на суму 



29998 грн. Зазначаємо, що в 2022 році адміністрація закладу продовжила роботу 

з питання оновлення матеріально-технічної бази закладу, зверталася до депутатів 

обласної та міської рад. Більшість звернень систематизовано в таблиці: 

ПІБ депутата, 

організації 

Предмет звернення 2021 Предмет звернення 2022 

Траїлин Д.  оновлення обладнання в кабінеті 

трудового навчання (технічний труд 

Толочек В.  придбання та встановлення сучасних 

вхідних дверей до закладу 

Куценко В.  придбання м’якого травмо безпечного 

покриття полу в приміщенні для 
спортивних занять 

Коломоєць О.  придбання 6 штук Led світильників 

150w на сонячній батареї с кронштейном 

та пультом, 

Філас В.  придбання 3 комплектів меблевих стінок 

Кравчун О.  придбання кахелю та клею для ремонту 

4 туалетних кімнат 

Гончаренко Г.  придбання кахелю та клею для ремонту 

4 туалетних кімнат 

Фролов М.  допомогу у придбанні оргтехніки 

Бєліков О.  допомогу у придбанні технічного 

звукового обладнання 

Зелений центр 

«МЕТІНВЕСТ» 

Ремонт сходів для початкових класів , 0 грн  

Матвієнко П.Д. Допомога у придбанні та встановленні 

санітарних перегородок, 0 грн 

 

Пенчук І.Л. Допомога у придбанні та встановленні сані 

тарних перегородок, придбанні 

водонагрівачів (надано допомогу 30000 грн.) 

придбанні 2-х проекторів з 

кронштейнами на стелю (BenQ MW550 

(9H.JHT77.1HE) та 2-х телевізорів з 

кріпленнями 

Гурська Н.М. Допомога в оновленні асфальтового 

покриття, відмова 

матеріальну в придбанні 8 компакт- 

унітазів та 8 раковин з комплектом для 
кріплення та сифонами 

Зайцева В.М. Допомога у придбанні та встановлені 

внутрішніх та зовнішніх вхідних дверей для 

початкової школи, 0 грн 

 

Кінжир А.О. Допомога у придбанні 1 шкільної дошки на 5 

поверхонь (крейда, маркер) та 30 одномісних 

парт зі стільцями, 0 грн 

допомогу у придбанні оргтехніки 

Константинов О.О. допомогу у придбанні лінолеуму для заміни в 

навчальних кабінетах загальною площею 200 

м2, 20 дозаторів (диспенсерів) для рідкого 

милу та 20 тримачів паперових рушників, 0 

грн 

грошову допомогу для придбання 

будівельних матеріалів: лінолеуму для 

заміни в навчальних кабінетах 

загальною площею 200 м2, плінтусу, 

кутів, клею, суміші 

Терехов Р.Л. допомогу у придбанні та встановлені 

санітарних перегородок в туалетних кімнатах 

 



Чумаченко І.М. допомогу у придбанні будівельних матеріалів 

для ремонту цоколя та огородження будівлі, 

0 грн 

 

Нікіфоров О.В. допомогу у здійсненні ремонту туалетних 

кімнат, 0 грн 
 

Курніков О.В. Допомога на придбання спортивного 

інвентарю, 0 грн 

допомогу у придбанні спортивного 

інвентарю 

Капустянський 

О.В. 

Допомога у придбанні комп’ютерної та 

друкарської техніки (БФП, ламінатор) , 0 грн 
 

На жаль, станом на день звіту директора, через запровадження воєнного 

стану в Україні та обмеженням фінансового ресурсу, грошова допомога від 

депутатського корпусу міської та обласної рад спрямована на інші цілі. 

Проект «Громадський бюджет» не був продовжений через воєнні дії, тому 

покращити облаштування території закладу приймаючи участь не має 

можливості. Слід зазначити, що в цьому навчальному році заклад приймав участь 

в конкурсі «Простір 2021» від Зелений центр «МЕТІНВЕСТ» і за результатами 

участі, відбулося облаштування на території закладу конструкції для збору 

кришок. В поточному році завдяки партнерським відносинам та небайдужим до 

закладу батьківським громадам було продовжено упорядкування території 

прилеглої до будівлі закладу. Дякуючи організаторським здібностям класних 

керівників, прагненню батьків до покращення закладу в якому навчаються діти, 

під час місячника озеленення та благоустрою території було висаджено квіти. На 

жаль, через воєнний стан та дистанційне навчання в 2022 році не відбулося 

продовження започаткованої традиції щодо висадки дерев на алеї випускників до 

35-ліття закладу. 

Підсумовуючи, хотілося наголосити, що пріоритетним завданням у новому 

навчальному році є створення закладу, який буде місцем, де діти отримуватимуть 

не лише знання, а й уміння їх застосовувати, навчатимуться оцінювати 

навколишній світ та дійсність. Детальний аналіз щодо ремонту, поповнення та 

розвитку навчальних кабінетів, приміщень закладу буде проведено в серпні на 

засіданні педагогічної ради, у вересні – на засіданні загальношкільного 

батьківського комітету. 

Про плани на наступний навчальний рік 

Підсумовуючи, можна зробити висновки, що поставлені завдання 

здебільшого виконані. Зміна типу закладу в 2021-2022 н.р. передбачає кропітку 

роботу щодо розроблення та затвердження установчих документів: статуту 

гімназії, стратегії розвитку закладу, правил внутрішнього трудового розпорядку 

тощо. 

У наступному році стратегічними об’єктами стануть: 



 оновлення системи управління закладом згідно з тенденціями розвитку 

управлінської науки і вимогами Законів України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту:

 забезпечення якісного виконання Державних стандартів освіти України з усіх 

предметів для всіх груп учнів;

 створення умов для професійного самовизначення учнів шляхом організації 

системи профорієнтаційної роботи, допрофільної підготовки;

 робота в напрямку забезпечення дотримання вимог Санітарного регламенту: 

ремонт системи опалення і забезпечення виконання Санітарного режиму в 

питанні теплового режиму, встановлення санітарних кабінок та ремонт 

туалетних кімнат, ремонт цоколю будівлі та заміна вікон в навчальних кабінетах;

 поточний ремонт в навчальних кабінетах;

 благоустрій спортмайданчика та придбання спортивного інвентаря;

 комплектація кабінету практичного психолога. 

Перспективними завданнями є:

 забезпечення інформаційної відкритості освітнього середовища школи з 

метою залучення партнерів соціуму для оновлення інфраструктури і змісту 

освітнього процесу; 

 Створення безпечного комфортного освітнього середовища.

 Інноваційна діяльність закладу.

 Дотримання педагогами принципів академічної доброчесності, критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів.

 Забезпечення відповідності семестрового та річного оцінювання рівню ДПА.

 Забезпечення результативної участі учнів в обласних олімпіадах, конкурсах.

 забезпечення результативної участі учнів в обласному етапі конкурсів знавців 

української мови ім. П. Яцика та учнівської молоді ім. Т. Шевченка.

 Практикувати участь у дистанційних конкурсах та акціях, екскурсій з 

використанням дистанційних технологій.

 Впроваджувати активні, цікаві, новітні форми класних КТС, проведення 

виховних годин (квести, флешмоби, ігри тощо);

 Спільно з представниками учнівського самоврядування здійснити корекцію 

річного плану роботи школи (відмінити неактуальні заходи), залишивши 

практичні, інноваційні заходи;

 Посилити заходи щодо попередження дитячого травматизму шляхом 

демонстрації відеороликів, практичного відпрацювання дій в надзвичайних 

ситуаціях.

 Забезпечити дотримання Правил поведінки здобувачів освіти.

 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.



 Проводити антибулінгову політику.

 

 

 створення психолого-педагогічного середовища, що сприяє фізичному 

розвитку і збереженню здоров’я учнів, яке забезпечує сприятливі, психологічно 

комфортні, педагогічно і соціально виправдані умови навчання;

 розширення можливостей додаткової освіти та позаурочної діяльності учнів в 

умовах школи.

Підсумовуючи, можна зробити висновки, що поставлені завдання 

здебільшого виконані. 

Зміна типу закладу в 2021-2022 н.р. передбачає кропітку роботу щодо 

розроблення та затвердження установчих документів: статуту гімнізії, стратегії 

розвитку закладу., правил внутрішнього трудового розпорядку тощо. 

Стратегічними об’єктами в наступному році визначено: 

 ремонт системи опалення і забезпечення виконання Санітарного режиму в 

питанні теплового режиму;

 встановлення санітарних кабінок та ремонт туалетних кімнат;

 ремонт цоколю будівлі та заміна вікон в навчальних кабінетах;;

 поточний ремонт в навчальних кабінетах ;

 благоустрій спортмайданчика та придбання спортивного інвентаря;

 укомплектація кабінету практичного психолога. 

Перспективними завданнями є:

 Створення безпечного комфортного освітнього середовища.

 Інноваційна діяльність закладу.

 Дотримання педагогами принципів академічної доброчесності, критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів.

 Забезпечення відповідності семестрового та річного оцінювання рівню ДПА.

 Забезпечення результативної участі учнів в обласних олімпіадах, конкурсах.

 забезпечення результативної участі учнів в обласному етапі конкурсів знавців 

української мови ім. П. Яцика та учнівської молоді ім. Т. Шевченка.

 Практикувати участь у дистанційних конкурсах та акціях, екскурсій з 

використанням дистанційних технологій.

 Впроваджувати активні, цікаві, новітні форми класних КТС, проведення 

виховних годин (квести, флешмоби, ігри тощо);

 Спільно з представниками учнівського самоврядування здійснити корекцію 

річного плану роботи школи (відмінити неактуальні заходи), залишивши 

практичні, інноваційні заходи;



 Посилити заходи щодо попередження дитячого травматизму шляхом 

демонстрації відеороликів, практичного відпрацювання дій в надзвичайних 

ситуаціях.

 Забезпечити дотримання Правил поведінки здобувачів освіти.

 Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей.

 Проводити антибулінгову політику.

Отож, аналіз зроблено, чітко визначено траєкторію руху щодо створення 

безпечних умов перебування учнів, педагогів, батьків у закладі. Адміністрація 

намагалася системно аналізувати проблеми, бачити перспективу, прогнозувати 

результати, забезпечувати постійний рух вперед. Впевнена, вищим пілотажем 

управлінської діяльності є створення колективу однодумців, який працює, як 

єдиний злагоджений механізм для вирішення загальної мети. Ми готові до нових 

здобутків і звершень. 

Щиро вдячна за співпрацю. 


