
Звіт директора комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 
Харківської міської ради Харківської області» Косміної В.І.  

Про підсумки роботи навчального закладу у 2017/2018 навчальному році та завдання на 
2018/2019 навчальний рік.  

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської 
міської ради Харківської області» - одна з найстаріших шкіл Московського району міста Харкова.  
У вересні 2018 року вона відсвяткує своє 60 - річчя.  

У навчальному закладі створено комфортне середовище для максимального прояву й 

реалізації творчого та інтелектуального потенціалів учнів і вчителів: багатогранна соціально-

педагогічна система закладу формує ініціативну гідну особистість, яка в процесі набуття 

академічних, естетичних, соціальних навичок навчилася їх використовувати в сучасних умовах 

економічного та політичного існування країни та всього світу, має розвинене почуття особистої 

відповідальності перед громадськістю на регіональному, національному та глобальному рівнях та 

стійке прагнення до безперервного навчання й самовдосконалення.  
Про  результативне  виконання  своєї  місії  педагогічним  колективом   школи  у 2017/2018  

навчальному році свідчать досягнення 5-ти випускників, високий рівень навчання яких 
відзначений медалями «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у навчанні», 
атестатами про повну середню освіту з відзнакою.  

Загальноосвітня школа №3 вперше прийняла до своїх обіймів школярів осіннього ранку 

1958 року, з 1962 року має статус спеціалізованого навчального закладу з поглибленим вивченням 

англійської мови, з 1996 року - спеціалізованого навчального закладу з поглибленим вивченням 

іноземних мов (учні з 5 класу вивчають другу іноземну мову - німецьку). У 2005 році школу 

перейменовано на «Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради 

Харківської області», у грудні 2010 року – на комунальний заклад «Харківська спеціалізована 

школа ІІ – ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» (документи щодо зміни 

статусів та перейменувань у наявності).  
З жовтня 2011 року комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ – ІІІ ступенів 

№3 Харківської міської ради Харківської області» є засновником освітнього округу «The way to 

Success»/«Шлях до успіху», у складі якого ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Україно-Британський коледж, 2 
комунальні заклади («Харківська спеціалізована школа І ступеня №33 Харківської міської ради 

Харківської області» та «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №124 Харківської міської 

ради Харківської області»). Здійснення спільної діяльності, спрямованої на формування цілісного 
культурно-освітнього середовища навчання, виховання й розвитку юного покоління, організації в 

межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної системи освіти, забезпечення рівного 
доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої 

освіти незалежно від місця їх проживання, реалізацію поглибленого вивчення іноземних мов, 
допрофільної підготовки й профільного навчання, розвиток творчих здібностей, нахилів, 

обдарувань дітей, упровадження сучасних освітніх технологій, ефективне використання творчого 
потенціалу педагогічних працівників, раціональне використання навчально-методичної, 

матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізацію, відбувається в 

напрямах: а) дошкільна освіта; б) загальна середня; в) позашкільна; г) вища освіта; д) науково-
методична робота.  

До 1982 року навчальний заклад очолювали: відмінник народної освіти УРСР П.А.Мас-
ленніков, Герой Соціалістичної праці, Заслужений учитель України, почесний громадянин міста 

Харкова. До 2004 року - відмінник освіти України А.П.Даниленко, діяльність якої відзначена 
медаллю «За трудову доблесть», а ім'я занесено до книги «500 видатних людей Харкова», 

присвяченій 350-річчю міста.  
Педагогічним та учнівським колективами підтримуються традиції: з 1962 року працює 

Клуб любителів книги, з 1999 року школа активно співпрацює з Харківським відділенням Союзу 

української інтелігенції, зі Спілкою українок Америки: до 110-ї річниці перебування Лесі 
Українки в Харкові на будівлі школи відкрито меморіальну дошку, літературними вечорами  
відзначається день народження великої української поетеси, у 2001 році за матеріалами, зібраними 
під час екскурсійної та пошукової роботи групи «Джерело», відкрито кімнату-музей Лесі 
Українки.  

У 2010/2011 навчальному році створено музей історії школи, 2011/2012 начальному році 
засновано шкільний Євроклуб «Європа без кордонів». 
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Розмаїття шкільних традицій зберігається та примножується завдяки таким показникам: 

- 2 педагогічні династії працюють у школі; 

- 9 учителів, колишніх випускників, нині працюють у школі;  
- педагогічний колектив упродовж багатьох років залишається стабільним. 
Навчально-виховний процес забезпечують 55 педагогічних працівників:  

Відмінник освіти - 8 

Учителі-методисти – 23 

Старший учитель – 6 

Спеціалісти вищої категорії – 38 

Спеціалісти I категорії - 4 

Спеціалісти II категорії – 7 

Спеціалісти  - 6  
Показниками професійної майстерності вчителів школи є щорічна участь в обласних 

виставках-ярмарках педагогічних ідей, публікації в педагогічній пресі, перемоги на різних етапах 
конкурсу «Вчитель року».  

Головна мета роботи школи – розвиток особистості випускника, який володіє творчим 
потенціалом і який уміє його реалізувати в повній мірі, особистості, яка здатна адаптуватись до 
світу, що швидко змінюється, та усвідомлює своє місце у цьому світі.  

У 2017/2018 навчальному році внутрішкільна методична робота здійснювались відповідно 

до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положень 

«Про порядок здійснення інноваційної діяльності», основних положень Галузевої Концепції 
розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України від 14.08.2013  
№1176, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад (від 27.08.2010 №778)», іншими актами законодавства в галузі 

освіти, рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради, а також згідно до завдань, 

визначених у наказах по закладу освіти «Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 

навчальному році» (від 12.06.2017 №119), «Про організацію методичної роботи у 2017/2018 

навчальному році» (від 01.09.2017 № 173).  
Матеріали методичної роботи систематизовано: у наявності теки з нормативними 

документами (04-29), теки з матеріалами відповідно до структури (інформаційне та методичне 

забезпечення, робота Шкіл перспективного педагогічного досвіду, особистісного зростання 
вчителя, роботи творчих груп (4-27, 4-29, 4-30).  

Наочні матеріали на допомогу вчителю розміщено на стенді «Методичний куточок» 
у вчительській кімнаті.  

Робота педагогічного колективу, спрямована на реалізацію науково-методичної теми 

«Підвищення результативності навчально-виховного процесу за рахунок використання 

інноваційних прийомів щодо забезпечення якісного рівня знань учнів через інтеграцію профільних 

предметів із загальноосвітніми у співпраці з вищими навчальними закладами», обумовлена 

внутрішніми завданнями, а також темами, над якими працюють педагоги Московського району 

«Підвищення ефективності уроку як засобу поліпшення якості освіти за рахунок розвитку 

професійної майстерності педагога в умовах реалізації завдань Державних стандартів початкової, 

базової та повної загальної середньої освіти».  
Робота за даною темою сприяла створенню умов для поетапного переходу на нові освітні 

стандарти через розвиток освітнього середовища школи. Мета методичної роботи (безперервне 



підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентностей щодо організації, 
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задачі (підвищення якості знань учнів через поліпшення наукового рівня учителя за рахунок 
вивчення перспективного педагогічного досвіду; активізації роботи із застосування  
інформаційних технологій) вирішувались шляхом поєднання традиційних і нетрадиційних форм:  
- проведення засідань педагогічної ради; 
 

 

- діяльності методичних об’єднань щодо вдосконалення методики проведення уроку 
(ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, у тому числі з використання актуальних 
педагогічних технологій - здоров’язбережувальних, розвиваючих, групових, ігрових тощо; 
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діагностування, консультування та підготовки відкритих уроків, предметних тижнів, участь у 
проектах, «круглих столах», конкурсах і конференціях);  
- організації: 

- атестації педагогічних кадрів;  
- контролю за курсовим підвищенням кваліфікації вчителів та роботою педагогів за темами 
самоосвіти;  
- роботи зі спеціалістами (стаж роботи до 3-х років), обдарованими та здібними учнями.  
3. Вирішенню актуальних питань підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

зростанню професійної майстерності вчителів сприяє індивідуальна робота з педагогами на рівні 

закладу освіти, участь учителів у діяльності творчих груп району за темами: «Застосування 

елементів інноваційних педагогічних технологій для підвищення ефективності уроків англійської 

та німецької мов», «Ефективне викладання української мови та літератури у школі національної 

меншини», педагогічних майстерень «Створення ефективної системи контролю знань учнів з 

української мови та літератури у процесі підготовки до ЗНО-2018» та майстер-класу 

«Використання технології особистісно-орієнтованого навчання на уроках історії, проведеного 

відповідно до наказу Управління освіти від 01.09.2017 №136 «Про організацію методичної роботи 

у 2017/2018 навчальному році».  
На достатньому рівні організована і забезпечується інноваційна діяльність педагогів. 

Продовжується робота вчителів іноземних мов (англійської, німецької) щодо розвитку навичок 

письма згідно з загальноєвропейським стандартом та якісної підготовки до ЗНО та складання 
міжнародних іспитів.  

До бази даних ефективного педагогічного досвіду педагогів району занесені імена 4 учителів 

школи (Сєрикова І.В., Титаренко Н.А., Юрікова Т.В., Сухецька І.Б.), які є переможцями районних 
етапів всеукраїнських конкурсів «Учитель року» та 6-ти педагогічних працівників, яким 

присвоєно за результатами атестацій педагогічне звання «учитель – методист» (Самофалова І.В., 

Виноградова Т.М., Лазарева І.Ю., Чепіга І.В., Плющ О.О., Мальцева Н.П.).  
Для забезпечення колективного керівництва методичною роботою у школі була створена 

методична рада (наказ від 01.09.2017 №173), до складу якої увійшли директор закладу освіти, 

заступники директора, керівники шкільних методичних об’єднань, учителі, які мають педагогічні 

звання. Діяльність методичної ради забезпечила цілеспрямованість дій адміністрації і колективу 

відповідно до можливостей та запитів учителів школи, розширила, створила умови для розвитку 

індивідуальних траєкторій педагогів, які враховують здібності та інтереси учнів в отриманні 

якісної освіти.  
Робота методичної ради проводиться згідно з відповідним розділом річного плану.  

Мета діяльності: організація та координація методичного забезпечення навчально-
виховного процесу, методичного навчання та підтримки педагогічних кадрів.  

Напрямки діяльності: 

- діагностика стану методичного забезпечення роботи в школі;  
- упровадження нових методичних технологій в організацію навчально-виховного 

процесу в школі;  
- створення та організація роботи творчих (постійних, тимчасових) груп та інших 

об’єднань учителів.  
Зміст діяльності:  
- формування напрямків та завдань методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу та методичного навчання педагогічних кадрів;  
- визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації кадрів;  
- здійснення планування, організації та регулювання методичного навчання педагогічних 

кадрів, аналіз та оцінка його результатів;  
- вирішення педагогічних проблем, пов’язаних з методичним забезпеченням навчально-

виховного процесу та методичним навчанням педагогічних кадрів;  
- розробка системи заходів з питань вивчення педагогічної практики, узагальнення й 

поширення перспективного педагогічного досвіду.  
У 2017/2018 навчальному році розглянуто питання: 
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1) наукові підходи до планування методичної роботи школи, роботи предметних 
методичних об’єднань, методичних об’єднань класних керівників;  

2) наукові основи реалізації Державного стандарту освіти; 

3) про узагальнення педагогічного досвіду вчителів:  
- Лейби В.І., учителя англійської мови, «Застосування елементів сучасних освітніх 

технологій на уроках іноземної мови для роботи з обдарованими дітьми»;  
- Плющ О.О., учителя англійської мови, «Досвід роботи з підготовки учнів школи до 

ЗНО»; 

- Мозгової О.В., учителя фізики, «Робота шкільного наукового товариства».  
4) моніторингові дослідження щодо рівня компетенцій учнів з базових навчальних 

дисциплін як результатів упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес;  
5)підготовка до звітної науково-методичної конференції за темою: «Ефективне 

використання педагогічних методів та прийомів у навчально-виховному процесі для формування 
всебічно розвинутої особистості школяра, здатного до успішної самореалізації». Вернісаж 

педагогічної майстерності;  
6) планування методичної роботи на наступний рік.  

На засіданнях (у грудні та травні) підбито підсумки роботи вчителів-предметників щодо 
підвищення якості знань, умінь та навичок учнів, роботи щодо попередження низького рівня 
навчання та підвищення мотивації до опанування навчальних предметів.  

Уроки, проведені вчителями, проаналізовані з точки зору оптимізації навчального процесу, 
диференційованого підходу до викладання, застосування сучасних форм і методів організації 
навчання та виховання.  
  Вищою формою колективної  методичної  роботи  залишається  педагогічна  рада. 

Проведено засідання педагогічної ради:    

 №       

 з/  Питання для обговорення Термін Відповідальний  

 п       

 1. 1.Про основні підсумки   роботи   навчального 31.08.2017 Косміна В.І.,  

  закладу за 2016/2017 навчальний рік та завдання на  директор школи  

  2017/2018 навчальний рік    

  2.Про   затвердження   плану  роботи   школи   на    

  2017/2018 навчальний рік    

  3.Про   організацію    навчальної   практики   та    

  екскурсій у 2017/2018 навчальному році.    

 2. Підвищення результативності навчально-виховного 11.10.2017 Махно А.О.,  

  процесу   за    рахунок    формування    ключової  заступник директора  

  компетентності «Екологічна грамотність і здорове  з навчально-виховно  

  життя» шляхом реалізації наскрізної змістової лінії  роботи  

  «Здоров’я і безпека».    

 3. 1.Про роботу за темою школи «Підвищення 30.11. 2017 Косміна В.І.,  

  результативності навчально-виховного процесу за  директор школи  

  рахунок використання інноваційних прийомів    

  щодо забезпечення якісного рівня знань учнів через    

  інтеграцію профільних предметів із    

  загальноосвітніми у співпраці з вищими    

  навчальними  закладами»    

  2.Про соціальний захист дітей пільгових категорій  Павлова О.І.,  

      педагог-організатор  

  3.Про  організацію  та  проведення  зовнішнього  Калюжна Г.В.,  

  незалежного оцінювання – 2018  заступник директора  

      з навчально-виховно  

      роботи  

  4.Звіт  учителів  фізичної  культури  (про  стан  та  Махно А.О.,  

  результативність спортивно-масової   роботи)   та  заступник директора  
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 вчителя предмету «Захист  Вітчизни» (про  стан  та  з навчально-виховно 

 результативність воєнно-патріотичного виховання)  роботи 

4. Формування ключових компетентностей, 03.01.2018 Калюжна Г.В., 
 необхідних кожній сучасній людині для її успішної  заступник директора 

 життєдіяльності  з навчально-виховно 

   роботи 

5. 1.Про  виховання  учнів  на  засадах  особистісно- 23.01.2018 Лазарева І.Ю., 
 орієнтованої   моделі   освіти   Нової   української  заступник директора 

 школи.  з навчально-виховно 

 2.Творчі звіти вчителів, що атестуються  роботи 

6. 1.  Реалізація  ефекту зменшення  непродуктивного 31.04. 2018 Слізченко І.М., 
 контакту в системі «учитель – учень»  заступник директора 

 2.Про стан викладання іноземної мови  з навчально-виховно 

   роботи 

7. 1.Про підсумки атестації педагогічних працівників. 23.03.2018 Калюжна Г.В., 
   заступник директора 

   з навчально-виховно 

   роботи 

8. 1.Про  створення  на  базі  КЗ  «ХСШ  №3»  табору 30.04. 2018 Лазарева І.Ю., 
 відпочинку   з   денним   перебуванням   «Happy  заступник директора 

 Land»/«Щаслива країна».  з навчально-виховно 

 2.Про порушення клопотання перед радою школи  роботи 

 щодо  направлення  учнів  пільгових  категорій  до   

 табору відпочинку з денним перебуванням «Happy   

 Land»/«Щаслива країна»   

9. 1.Про проведення держаної підсумкової атестації. 21.05.2018 Калюжна Г.В., 
 2.Про звільнення учнів від проходження державної  заступник директора 

 підсумкової атестації за станом здоров'я.  з навчально-виховно 

 3.Про випуск учнів 11-х класів 23.06.2018 роботи 

10 1.Про виконання навчального плану та програм, 01.06.2018 Косміна В.І., 
 наслідки річного та підсумкового оцінювання.  директор школи, 

 2.Про підсумки роботи щодо соціального захисту  Калюжна Г.В., 

 дітей пільгових категорій.  Лазарева І.Ю., 

 3.Про підсумки роботи школи з цивільного захисту  заступники 

   директора з 

   навчально-виховної 

   роботи  
Проведено засідання і за традиційними організаційними темами: «Про обрання третього 

предмету для складання ДПА за курс основної школи», «Про затвердження складу атестаційних 

комісій за навчальними предметами», «Про переведення учнів 5-8-х, 10-х класів до наступного 

класу комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської 

міської ради Харківської області», «Про підсумки організації і проведення ДПА випускників 9-х 

класів», «Про обрання підручників для 5-х, 10-х класів».  
Участь усіх педагогів школи в роботі педагогічної ради, їх виступи зі своїми 

напрацюваннями свідчать про зацікавлене ставлення вчителів до підготовки та проведення 
засідань педагогічних рад, включення вчителя у зміст аналізу результатів освітньої діяльності 

закладу.  
Методична робота інтегрована в річний план, складаючи який, педагогічний колектив 

обирав форми, що реально сприяють виконанню програми розвитку навчального закладу. З метою 
найбільш повної реалізації задач 2017/2018 навчального року наказом директора затверджена 

модель структури методичної роботи, у якій збережено ведучу роль педагогічної ради, другим 
робочим органом визначені шкільні методичні об’єднання вчителів-предметників. 
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Здійснення прогнозування потреб педагогів у методичному забезпеченні навчального 
процесу та визначення напрямків методичної роботи відбулося на основі діагностування за темою 

«Використання інноваційних методів та прийомів на різних етапах навчання». За результатами 

прогнозування складено розділ річного плану з організації методичної роботи, уточнено плани 
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.  

Результати самодіагностування вчителів показали, що педагоги відчувають утруднення з 

питань: складання технологічної карти уроку, узагальнення й розповсюдження особистого 
педагогічного досвіду через мережу Інтернет і профільні друковані видання; не мають навичок 

кооперації у навчанні.  
З урахуванням виявлених проблем спланована й тематика засідань МО. При плануванні 

методичної роботи враховано кадровий склад педагогічних працівників. У школі працює 55 

педагогічних працівників. Середній вік - 51 рік (даний показник практично не змінюється останні 

3 роки). Розподіл за віком свідчить про збільшення кількості педагогів зі стажем роботи більше 

20-ти років, збільшується кількість педагогів зі стажем роботи до 10 років. На даний час у школі 

працює 17 педагогів пенсійного віку, що складає 30,9%, 3 педагоги (5,5%) мають стаж 

педагогічної роботи менше 3-х років.  
Атестація педагогічних працівників.  
Керуючись нормативно-правовими документами щодо атестації і професійної підготовки 

кадрів, атестації педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році підлягало 13 

педагогічних працівників. Але в листопаді 2017 року Чупахіна О.Ф., учитель англійської мови, 

звільнилася за власним бажанням, тому атестацію проходили 12 педагогічних працівників.  
Видано накази:  

№ 44-к від 18.09.2017 “Про створення атестаційної комісії І рівня та проведення атестації 

педагогічних працівників КЗ “ХСШ №3” у 2017/2018 навчальному році”;  
№ 49-к від 18.10.2017 “Про атестацію педагогічних працівників у 2017/2018”;  
№ 07-к від 12.03.2018 “Про підсумки засідання атестаційної комісії І рівня комунального закладу 

“Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області” 

від 12.03.2018 року; 
 
№ 09-к від 27.03.2018 “Про підсумки засідання атестаційної комісії ІІ рівня від 27.03.2018 року”. 

Скориговано обласну базу «Освіта Харківщини» «Атестація» з урахуванням атестації 2018 
 
року педагогічних працівників закладу. 
 

На підставі аналізу бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників внесено 

корективи в перспективне та поточне планування атестації педагогічних працівників. 
 

У 2017/2018 навчальному році атестовано 12 педагогічних працівників, у т.ч. - 

у черговому порядку 11.  
У школі були своєчасно створені необхідні умови для проведення атестації: видані 

розпорядчі документи, визначені строки проходження атестації для кожного вчителя, що 

атестується, проведені консультації, оформлено куточок з основними інформаційними 

матеріалами, необхідними педагогам при підготовці до атестації. Згідно з нормативними 

документами в цьому навчальному році на підвищення кваліфікаційних категорій претендувала 

вчитель біології Бистрицька В.В. (ІІ категорія).  
Станом на початок 2017/2018 навчального року 69,1% педагогічних працівників – 

спеціалісти вищої категорії, 7,3% - першої, 12,7% - другої, мають категорію «спеціаліст» - 6 
педагогів.  

Педагогічні працівники, які атестувалися в черговому або позачерговому порядку, 
своєчасно пройшли курсове підвищення кваліфікації (свідоцтва в наявності).  

Питання організації та проведення атестації педагогічних працівників тримається під 
постійним контролем адміністрації.  

Учителі, які атестувались, брали участь у роботі семінарів різних рівнів (районні, обласні), 
відвідували заняття районних педагогічних майстерень та майстер-класів. 
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Атестація - 2018 у закладі відбулася без порушень, звернень педагогічних працівників з 
апеляціями до атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівнів не було.  

Систему атестаційної роботи можна вважати ефективною: організована на принципах 

добровільності, відкритості і гласності, максимальної доброчесності, компетентності й 

об’єктивності атестація стимулювала зростання професійної компетентності педагогів, сприяла 

розвитку творчої ініціативи, дозволила комплексно оцінити рівні кваліфікації педагогів 

(професіоналізм, продуктивність діяльності) та публічно ознайомити педагогічну громадськість з 

результатами діяльності педагогів, що атестуються.  
Реформування системи освіти вимагає від педагогічних працівників неперервного 

професійного зростання, однією з вимог якого є систематичне підвищення кваліфікації, що 
здійснюється відповідно до перспективного плану закладу, узгодженого з планом-графіком 

Управління освіти та РМЦ. Випадків порушення термінів курсового підвищення кваліфікації, що 
негативно вплинуло на результати атестації педагогічних працівників, не виявлено.  

Курсове підвищення кваліфікації, мотивуючи педагогів до безперервного підвищення 
педагогічної майстерності, надає допомогу в професійному становленні й розвитку.  

У 2017/2018 навчальному році 13 вчителів-предметників підвищили рівень свого 

професіоналізму, з них 7 на курсах КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 6 на курсах 
ХНУ імені В.Н.Каразіна, активно працювали в тимчасових творчих групах та творчих 

лабораторіях КВНЗ «ХАНО».  
Про звітування вчителів свідчать записи в протоколах засідань МО. 

 

Зростання рівня мотивації педагогів щодо оволодіння новими технологіями і впровадження 
їх елементів у професійну діяльність сприяє більш серйозному підходу вчителів  
школи до вибору й реалізації тем з самоосвіти в межах методичної теми школи. Відповідно до 
методичної теми школи продовжується робота педагогів за темами, обраними диференційовано. 

Самоосвітня діяльність аналізується через участь працівників у роботі методичного об’єднання, 

педагогічної ради, семінарів, творчих звітів.  
Теми самоосвіти вчителів «Впровадження освітніх технологій у навчально-виховний 

процес», «Використання методу проектів на уроках інформатики», «Дебатні технології як пошук 
істини на уроках літератури», «Комбінований урок – запорука успіху учня» тощо.  

Як бачимо, всі теми мають практичну спрямованість і продиктовані необхідністю 
вдосконалення процесу навчання та підвищення якості освіти.  

Індивідуальна самоосвіта здійснюється на основі особистих планів, що передбачає вибір 
літератури, її аналіз, знайомство з практичним досвідом.  

Результатом якісної самоосвіти є набутий вчителями навчальних предметів: англійської та 

німецької мов, української мови та літератури, російської мови та літератури, біології, географії, 

історії, хімії, фізики, математики - позитивний педагогічний досвід, підвищення рівня професійної 

кваліфікації, забезпечення удосконалення педагогічної майстерності, що реалізовано при 

проведенні уроків та позакласних заходів, підготовці доповідей (Гирова Л.О., Бакуменко І.В., 

Рудич Є.В., Калюжна Г.В., Харамурза О.С., Плющ О.О., Лазарева І.Ю., Самофалова І.Л., Сєрикова 

І.В, Сургай Л.І.), у виступах перед колегами в школі, на засіданнях МО, педрадах.  
Успішно оволоділи інформаційними технологіями викладання вчителі Сургай Л.І., 

Бакуменко І.В., Середа Н.О., Гелеверя О.В., Кошта Н.Г., Кронгауз В.О., Самофалова І.Л., 

Сєрикова І.В., Хоша Т.В., Юрікова Т.В., Мозгова О.В., Коломійцева В.О., Лихвар Л.А., 

Мірошниченко О.О., Орленко І.С., Бистрицька В.В., Махно А.О., Єрмакова О.М., Мальцева Н.П., 

Лобкова Т.П., Киреєва М.М., Кальчева Ю.С., Титаренко Н.А., Гриценко С.І., Виноградова Т.М., 

створили свої персональні сайти Титаренко Н.А., Сухецька І.Б., Юрікова Т.В., Мальцева Н.П., 

Чепіга І.В., Кальчева Ю.С., Сєрикова І.В., Лазарева І.Ю., розміщують свої матеріали на шкільному 

сайті класні керівники, вчителі-предметники.  
Найбільш ефективним виявився обмін досвідом на сайті вчителів Титаренко Н.А., 

Юрікової Т.В., Кальчевої Ю.С., Сєрикової І.В., Лазаревої І.Ю.  
Зростання активності роботи вчителів на сайті можна відстежити за таблицею: 

Рік Кількість авторів Кількість публікацій 

  друкованих електронних 
    

2015/2016 12 8 4 
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2016/2017 11 6 5 

2017/2018 13 4 9 

 

Педагоги ЗЗСО презентують накопичений досвід на засіданнях районних методичних 
об’єднань.  

Більшість проведених уроків і заходів відбулися з використанням ІКТ-технологій, що 
складає 49,8% від загальної кількості проведених уроків і свідчить про підвищення комп’ютерної 
грамотності вчителів-предметників, їх бажання урізноманітнити навчально-виховний процес, 
зробити його більш ефективним.  

Робота щодо узагальнення та розповсюдження актуального педагогічного досвіду 
ведеться цілеспрямовано й системно, активність педагогів щодо участі в заходах різних рівнів 

підвищилась у порівнянні з минулим навчальним роком, при цьому слід відзначити підвищення 
рівня проведення заходів з учнями.  

Робота зі спеціалістами-початківцями та тими, хто має незначний досвід педагогічної 

діяльності, проводилась з питань: 1. Вибір наставника, співбесіда. 2. Навчальний план, програма, 

тематичне та поурочне планування. 3. Інструктаж щодо ведення шкільної документації. 4. 

Методичні вимоги до ведення шкільної документації. 5. Методичні вимоги з підготовки до уроку. 

6.Відвідування уроків молодих спеціалістів учителями-наставниками, головами МО, 

адміністрацією з метою надання методичної допомоги. 7. Самоаналіз уроку. 8. Підбиття підсумків 

роботи, співбесіда з учителем, анкетування щодо виявлення професіональних утруднень, 

визначення ступеню комфортності учителя в колективі. 9. Складання технологічної карти уроку.  
Результатом роботи стала активізація участі спеціалістів-початківців у засіданнях 

педагогічних рад, наукових шкільних конференціях.  
Співпраця з вищими навчальними закладами, спрямована на підвищення рівня 

професійної компетентності вчителів, організована традиційно: найбільш розповсюджені науково-

методичні заходи - «круглі столи» викладачів ВНЗ та вчителів з питань використання 

інформаційних технологій навчання й підготовки учнів до ЗНО, проведення фахових предметних 

консультацій. У 2017/2018 навчальному році вчителі школи взяли участь у спільних з ВНЗ 

заходах: науково-практична конференція ХГУ «НУА», НТУ «ХПІ», проведено відкриту олімпіаду 

з математики, української мови, фізики на базі ХАУ «ХАІ».  
Співробітництво з ВНЗ в межах діяльності кафедр сприяє підвищенню професійної 

майстерності вчителів, упровадженню новітніх методик та технологій навчання (у першу чергу 

інформаційно-комунікаційних та технологій дистанційного навчання).  
Найбільш розповсюджені форми роботи з учнями: керівництво науково-дослідницькими 

роботами школярів-членів МАН України, підготовка дітей до Всеукраїнських учнівських олімпіад 

та турнірів, проведення профорієнтаційної роботи, відвідування учнями лекцій, проведення 
лабораторних занять з біології, фізики на базі лабораторії (кафедри прикладної фізики НТУ 

«ХПІ»), екскурсій до ВНЗ.  
Внутрішкільному контролю (далі ВШК) підлягали питання щодо стану викладання 

навчальних предметів (українська мова та література, фізична культура, географія, 

природознавство, трудове навчання, технології, англійська та німецька мови), якість знань учнів 

(за результатами семестрів та тематичних оцінювань), ведення шкільної документації, виконання 

навчальних програм та рішень педагогічних рад і нарад. У процесі контролю використовувались 

спостереження, вивчення, перевірки, співбесіди, індивідуальні бесіди, відвідування уроків та 

позакласних заходів, анкетування.  
Внутрішкільний контроль здійснено за річним планом закладу згідно з графіком, що 

забезпечило періодичність і виключило нераціональне дублювання в організації перевірок.  
Моніторингу підлягали питання щодо стану здоров’я учнів, організація харчування, 

виконання режиму, виконавська дисципліна, навчально-методичне забезпечення, діагностика 
педагогічної майстерності, рівня навчальних досягнень учнів за предметами.  

Учнів за індивідуальною формою навчання в закладі немає.  
Результати ВШК оформлені у вигляді аналітичних довідок («Стан викладання української мови 

та літератури», «Стан викладання географії та природознавства», «Підсумки роботи шкільної 

бібліотеки» «Стан викладання предмета «Захист Вітчизни», «Стан викладання основ здоров’я», 
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«Про підсумки перевірки ведення ділової документації»), які доведені до відома вчителів на 
педагогічних радах, засіданнях методичної ради, нарад при директору. Складено заходи щодо 
усунення виявлених недоліків та поліпшення результативності.  

Робота за методичною темою відображена як у діяльності педагогічної ради, так і в 

роботі МО. Тематика засідань педагогічної ради відображає основні проблемні питання, а саме: 

«Інноваційні педагогічні технології як засіб формування методичної компетентності педагогічних 

працівників», «Реалізація ефекту зменшення непродуктивного контакту в системі «учитель – 

учень», «Ефективне використання педагогічних методів та прийомів у навчально-виховному 

процесі для формування всебічно розвинутої особистості школяра, здатного до успішної 

самореалізації»  
Аналіз роботи методичних об’єднань свідчить про відповідність тематики засідань 

річному плану школи, основним завданням навчального закладу, відображає основні проблеми. 

Засідання ретельно продумані, виступи й висновки базуються на аналізі та практичних 

результатах.  
Проведено роботу щодо оволодіння педагогами сучасними методиками й технологіями 

навчання. На засіданні МО вчителів математики, інформатики розглянуто питання щодо 

проблемного викладання математики та інформатики в школі; на МО вчителів історії, географії, 

правознавства за технологією критичного мислення.  
На засіданні МО вчителів іноземних мов розглянуто питання формування в школярів 

навичок творчої діяльності під час виконання письмових завдань.  
Зросла активність учителів, їх прагнення до творчості. Під час предметних тижнів учителі 

англійської та німецької мов виявили неабиякі організаторські здібності, презентували 
різноманітність форм проведення предметного тижня, викликали зацікавленість предметом 

навчання в учнів, зросла кількість учасників заходів, які вимагають високого інтелектуального 
рівня.  

Рівень організації методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік, визначений за 

протоколом експертизи, підготовленим Департаментом освіти Харківської міської ради, є 
достатнім, тобто засвідчує, що педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти, в 

цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. 

 

Виходячи із вищезазначеного, рекомендувати вважати основними завданнями 2018/2019 

навчального року: 

1. Забезпечення: 

1.1. професійного зростання педагогів, включення їх в інноваційні процеси освіти України; 

1.2. реалізації особистісно орієнтованого навчання й виховання;  
1.3.удосконалення методики проведення уроків, індивідуальної та групової роботи з 
обдарованими учнями та тими, хто навчається на низькому та середньому рівнях; 1.4. 
упровадження технології розробки уроків з використанням ІКТ.  
2. Продовження знайомства вчителів з інноваційними навчальними технологіями, методичною та 
педагогічною літературою.  
3. Спрямування позаурочної діяльності вчителів та учнів на якісну підготовку учасників олімпіад 
та конкурсів.  

У 2018/2019 навчальному році продовжити роботу за темою «Підвищення результативності 
навчально-виховного процесу за рахунок використання інноваційних прийомів щодо забезпечення 

якісного рівня знань учнів через інтеграцію профільних предметів із загальноосвітніми у співпраці 

з вищими навчальними закладами».  
На виконання частини 8 ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 16 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, та 

підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 № 1103 

«Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 16.08.2017 за №1014/30882, із змінами, Порядку переведення учнів (вихованців) 



10 

 

загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та 

срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 

354/26799, враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про 

структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», 

від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та особливості 

проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 № 185 «Щодо проведення 

державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному 

році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

16.03.2017 № 67 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради 

від 27.03.2018 № 60 «Про порядок організованого закінчення 2017/2018 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і форм власності м. Харкова», наказу Управління освіти адміністрації 

Московського району від 28.03.2018 № 47 «Про порядок організованого закінчення 2017/2018 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Московського району» з 22 травня 

по 13 червня 2018 року проводилася державна підсумкова атестація випускників 11-х класів, з 29 

травня по 04 червня 2018 року проводилася державна підсумкова атестація учнів 9-х класів. 

 

З метою організаційного забезпечення проведення державної підсумкової атестації 

оформлені інформаційний стенд, підготовлені відповідні документи: для 9-х класів - склад 

державних атестаційних комісій, розклад проведення атестації, розклад проведення консультацій, 

графік чергування вчителів; для 11-х класів - графік проведення ДПА у формі ЗНО, консультацій, 

які проводилися вчителями-предметниками. З учнями 9-х, 11-х класів проведені бесіди щодо 

роз’яснення Положення про державну підсумкову атестацію, вивчення нормативних документів. 

Педагогічною радою відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію затверджено 

предмет за вибором (іноземна мова (англійська)) для проходження підсумкової атестації у 

основній школі.  
Державну підсумкову атестацію складали 94 учні 9-х класів. Учні 9-х класів складали 

державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови, математики, іноземної мови 
(англійської).  

Один учень 9-го класу звільнений від проходження від ДПА як учасник Міжнародних 
спортивних змагань.  

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів 

Предмет Складали Початковий Середній Достатній Високий 

 ДПА рівень рівень рівень рівень 

Українська мова 93 - 24 40 29 

Іноземна мова 93 - 13 39 41 

(англійська)      

Математика 93 - 8 57 28  
Результати державної підсумкової атестації з української мови показали, що 74,2% учнів 

виконали роботу на високому та достатньому рівнях. Типові помилки, які допустили учні при 

написання диктанту: розділові знаки при однорідних членах речення, написання складних слів, 
подовження приголосних. В порівнянні з минулим роком результати знизився на 17,8%.  

Результати державної підсумкової атестації з англійської мови показали, що 86 % учнів 

володіють на високому та достатньому рівнями комунікативної мовленнєвої компетенції, 

сформовані практичні та міжкультурні уміння та навички. Найбільш успішно учні виконали 

завдання з читання. Типовою помилкою при виконанні цього завдання була недостатня 

аргументованість відповідей. Завдання на використання мови успішно виконала більшість учнів, 

але треба відмітити, що завдання на вживання часів дієслів були найбільш складними. Написання 
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творів різних жанрів викликало труднощі насамперед у учнів, що володіють англійською мовою 
на середньому рівні. Типовими помилками при виконанні цього завдання були: вживання 3 особи 

однини в теперішньому неозначеному часі, узгодження часів, порядок слів у різних типах речень, 

вживання артиклів та прийменників. У порівнянні з минулим навчальним роком результати 
знизилися на 1,3%.  

За результатами державної підсумкової атестації з математики учні підтвердили свої річні 

бали. Письмова робота містила завдання з алгебри та геометрії. Якість знань за підсумками 
державної підсумкової атестації з математики становить 91,2%. В порівнянні з минулим 

навчальним рокам результат підвищився на 6%.  
Результати державної підсумкової атестації показали відповідальне ставлення до 

підготовки та складання іспитів.  
Серед учнів 9-х  класів, що складали ДПА:  

 83,8% учнів показали достатній та високий рівні навчальних досягнень, це на 2% нижче 
показників минулого року.
 16,2% учнів показали середній рівень навчальних досягнень. Рівень підготовленості до 
державної підсумкової атестації учнів 9-х класів знизився на 2,3% у порівнянні з минулим роком.

Отримали свідоцтво про загальну базову освіту з відзнакою Ватуля Денис, Коритцева 
Валерія, Ковриго Єлизавета, Скиба Ксенія, Бабенко Евеліна, Бекетова Марія.

Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО складали 54 учні 11-х класів (1 учениця 
звільнена від державної підсумкової атестації за станом здоров’я, ЗНО не проходила) у тому числі 
1 учень-екстерн. 

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів 

Предмет Складали ДПА Початковий Середній Достатній Високий 
 

   рівень рівень рівень рівень 
 

 Учні Учні-     
 

 школи екстерни     
 

Українська мова 53 1 - 4 22 28 
 

Математика 23 1 1 7 7 9 
 

Історія України 30  - 5 13 12 
 

Іноземна мова 
53 1 

 
4 24 25  

(англійська) 
 

 

      
 

Біологія 3   - - 3 
 

Географія 1    1  
 

Фізика 1     1 
 

 

З української мови достатній та високі рівні складають 92,5%, результат минулого року 

підвищився на 4,5%; з математики – 66,7 % (у минулому році –95,2 %), з історії України – 83,3 % 
(у минулому 77,4%), з англійської мови –92,5% ( у минулому році 90%), Лукін Ілля складав фізику 

та отримав 12 балів (впродовж останніх трьох років учні фізику не складали).  
Серед учнів 11-х  класів, що складали  ДПА:  
 87% (у минулому році 86,7 %) учнів показали достатній та високий рівні навчальних 

досягнень  
 13%  учнів показали середній рівень навчальних досягнень 

У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком результат підвищився на 0,3%.  
Нагороджено медалями 5 учнів, із них 2 золотою та срібною – 3 (золота медаль: Лукін Ілля, 

Данилова Валерія, срібна медаль: Бінус Аліна, Слостіна Валерія, Хоанг Мінь Хієн Ань).  
Результатом діяльності педагогічного колективу школи є досягнення учнів на конкурсах, 

змаганнях, олімпіадах різного рівня.  
На виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 
дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

17.11.2011 за №1318/20056 (зі змінами), Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, затверджених наказом 
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Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 №259, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 11.04.2014 за №407/25184, наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 21.09.2016 №350 «Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 

2017/2018 навчальному році», Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради від 04.10.2016 № 158 «Про проведення І (районного) етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному 

році» у 2017/2018 навчальному році належна увага приділялась виявленню, підтримці та 

залученню до науково-дослідницької та експериментальної роботи інтелектуально та творчо 

обдарованої молоді, створено умови для самореалізації особистості дитини.  
На розгляд журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) було 
представлено 19 робіт (у 2015/2016 – 19, у 2014/2015 – 18), які пройшли відбірковий етап у 

навчальному закладі, що відбувся у формі конференції наукового товариства учнів «Сузір’я». 
Списки учнів-учасників І (районного) етапу затверджено відповідним наказом по КЗ «ХСШ №3».  

Кількість конкурсних робіт за останні 4 роки представлено в порівняльній таблиці: 

Назва наукового   Кількість  робіт  

відділення 2017/2018 2016/2017  2015/2016 2014/2015 

Мовознавства 8 8  6 5 

Хімії та біології - 2  3 2 

Літературознавства, 2 1  4 3 

фольклористики та      

мистецтвознавства      

Історії 4 3  1 2 

Філософії та 1 1  2 2 

суспільствознавства      

Математики - -  2 1 

Економіки 3 -  - - 

Комп’ютерних наук - 2  - 1 

Технічних наук - 1    

Фізики та астрономії 1      
Загальна кількість конкурсних робіт залишилась незмінною порівняно з 2016 роком, 

відсутні роботи в секціях математика, хімія, геологія, геохімія та мінералогія, електроніка та 

приладобудування, інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту та 

лісознавство.  
Аналіз кількості учасників та переможців за ступенями дипломів 

  Кількість переможців за 
 

Навчальний рік Кількість учасників ступенями дипломів   
 

  І ІІ  ІІІ  
 

2014/2015 18 
3 2  5  

 

 

10 
   

 

      
 

2015/2016 19 
5 2  4  

 

 

11 
   

 

      
 

2016/2017 19 
4 2  7  

 

 

13 
   

 

      
 

2017/2018 19 3 2  5  
 

   10    
  

Як видно з наведеної таблиці, кількість учнів-переможців складає 63% (збільшилась на 16% 

(2015/2016 н. р. – 47%, 2014/2015 н. р. – 67%), але знизилась якість науково-дослідницьких робіт 
учнів у секції англійська мова, немає переможців у секціях «Німецька мова» та «Журналістика». 

Команда школи в районному рейтингу учасників конкурсу-захисту МАН посідає 4 місце. У 
порівнянні з минулим роком результат не змінився. 
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Із 3-х учнів, які посіли І місця на районному рівні (наказ Управління освіти адміністрації 
Московського району від 14.12.2017 року № 224 «Про направлення та склад команди для участі у  
ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України у 2017/2018 навчальному році») і були направлені на ІІ (обласний) етап 
конкурсу, призові місця посіли 2 учні за секціями: І місце - «Українська література» (Худякова А., 

10А), «Теоретична фізика» (Лукін І., 11А). Лукін І. на ІІІ етапі посів І місце.  
Аналіз кількості перемог свідчить про те, що стабільно високі результати маємо у 

відділенні мовознавства, у наукових відділеннях історії, технічних та комп’ютерних наук, хімії та 
біології кількість перемог, у порівнянні з минулим роком, збільшилась.  

У школі створено банк даних обдарованої молоді, інформація в якому оновлюється двічі на 

рік.  
Робота щодо якісної підготовки учнів потребує значного покращення: необхідно приділити 

більше уваги питанням організації та планування праці школярів: навчати складанню плану 

роботи, підбору літератури, оформленню дослідницької роботи, використовувати можливість 

навчання публічному виступу членів НТУ з дослідницькими та творчими проектами перед учнями 

школи на шкільних наукових конференціях, організовувати участь у міських конференціях при 

різноманітних ВНЗ. Пріоритетними методами роботи з учнями на уроці повинні стати частково-

пошуковий та дослідницький методи.  
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2017 №1006 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 

навчальному році», згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2011 за №1318/20056 (із змінами), Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області, затверджених 

наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 

25.04.2012 №241, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Харківській області 

14.06.2012 за №42/1405; з метою створення належних умов для виявлення й підтримки 

обдарованої молоді, розвитку її інтересів у жовтні-грудні 2017 року проведено учнівські олімпіади 

з астрономії, біології, географії, екології, економіки, іноземних мов (англійська та німецька), 

інформатики, інформаційних технологій, історії, математики, правознавства, російської мови та 

літератури, трудового навчання (обслуговуюча і технічна праця), української мови та літератури, 

фізики та хімії.  
У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів брав 

участь 521 учень 6-11-х класів, що на 54 особи більше в порівнянні з минулим роком (475). У 18-
ти районних олімпіадах - 80 школярів, призерами визначено 32.  

У порівнянні з минулими навчальними роками кількість учасників та переможців 
змінювалась таким чином:  

Навчальний рік Кількість учасників Кількість переможців за ступенями дипломів 

  І ІІ ІІІ 

2014/2015 77 9 10 11 

   30  

2015/2016 78 11 12 10 

   33  

2016/2017 80 6 7 11 

   24  

2017/2018  3 15 14 

   32   
Загальна кількість учасників збільшилася на 46, а переможців збільшилась на 8 учнів.  
У ранжуванні відносно загальної кількості нагород, отриманих школярами за 

результатами виступів, школа посідає 4 місце. 
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У ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад учні школи посіли призові місця: з англійської 

мови призові місця вибороли учні: І місце - Коваленко Олександр (8А), Нгуєн Ха Мінь Чау (10Б), 

ІІ місце - Шевченко Анастасія (8Б), Резуненко Руслан (9В), Сіддікі Ясміна (10А), Кондратовець 

Діана (11Б), Хоанг Мінь Хієн Ань (10А), ІІІ місце - Чінь Фионг Нгуєн (9А); з астрономії: ІІ місце 

Лукін Ілля (11А), ІІІ місце - Сіддікі Ясміна (10А); з біології: ІІ місце - Сіддікі Ясміна (10А), ІІІ 

місце - Кадашева Софія (11Б); інформаційні технології: ІІІ місце – Холодов Станіслав (10Б); з 

історії: ІІ місце - Сіддікі Ясміна (10А), Лукін Ілля (11А); з математики: І місце - Лукін Ілля (11А), 

ІІІ місце - Сіддікі Ясміна (10А), Ігнатенко Ілля (6А), Мартинов Олександр (7Б), Ватуля Денис (9Г); 

з німецької мови: ІІ місце – Рукас Тетяна (8Б); з російської мови та літератури:  
ІІІ місце - Мелешенко Маргарита (11А), Сіддікі Ясміна (10А), Банщикова Анастасія (9В); з 
фізики: ІІ місце - Лукін Ілля (11А), Сіддікі Ясміна (10А), Ананьєва Ніка (7А); з хімії: ІІ місце - 
Лукін Ілля (11А), Коваленко Олександр (8А), Василовська Віолетта (7Б); трудове навчання: ІІІ  
місце – Скиба Антоніна (11Б).  

У ІІІ (обласному) етапі учні школи брали участь в олімпіадах з математики, астрономії, 
історії, фізики, хімії, іноземної мови (англійської). Призові місця посів Лукін Ілля (учасник 3-х 
олімпіад, 11А) - ІІІ місце з математики.  

Досвід школи з питань виховання, різноманітні наробки та дослідження, виховні традиції 
дали можливість створити власну систему виховання.  

Виховна система школи входить до складу загальношкільного механізму цілеспрямованого 
формування загального досвіду учнів і передбачає наявність органів учнівського самоврядування 
як загальношкільних, так і в кожному класному колективі окремо.  

У школі працює молодіжна організація «УРА», яка входить в Асоціацію дитячо-юнацьких 
громадських організацій навчально-виховних закладів Московського району “НОВЕ  
ПОКОЛІННЯ”.  

Набір форм виховної роботи в школі різноманітний. Серед них чільне місце посідають клуб 
любителів книги, туризм, краєзнавство, екскурсії, робота театральної студії, гуртки знавців 

англійської та німецької мов, спортивні секції. Вони користуються популярністю серед учнів, а 
вчителеві, класному керівникові дають можливість організувати цікаву за формою й пізнавальну 

за змістом роботу з учнями.  
Виховна робота в спеціалізованій школі спрямована на реалізацію головних завдань, 

визначених Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», 

Сімейним Кодексом України, Конвенцією ООН про права дитини, Указами Президента України: 

від 25.06.2013 №344 «Про затвердження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року», від 06.10.1999 № 1284 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної 

молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій», Концепцією 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015 № 641, наказами Міністерства освіти і науки України (від 01.02.2010 

№ 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 27.10.2014 № 1232 «Про 

затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді»), листами Міністерства освіти і науки України (від 27.07.2012 № 1/9-530 

«Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної 

роботи», від 28.10.2014 №1/9-557 - методичними рекомендаціями щодо взаємодії педагогічних 

працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав 

дітей), Національною кампанією «Стоп насильству!», Національною доктриною розвитку освіти 

України у ХХІ столітті, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», програмою 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10.2011 року № 

1243, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», освітній проект 

«Виховний простір Харківщини», освітньо-виховним проектом навчальних закладів Московського 

району міста Харкова «Харків – місто дитячих мрій».  
Виховна система школи, враховуючи соціальне замовлення, рівень сформованості в учнів 

окремих якостей і досвіду в цілому, особливості школи, традиції, якісний склад педагогічного 
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колективу, матеріальну базу, спрямована на створення умов психологічної захищеності та 
душевного комфорту особистості учня, формування її громадської зрілості, соціальної 

відповідальності за свою роль у національному відродженні України, розвиток інтелектуальної, 

емоційно-вольової, психологічної та фізичної сфери школяра.  
Пріоритетними напрямками виховної роботи є:  

- утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування морально-етичних якостей, 
світоглядної свідомості й ціннісних орієнтацій;  
- виховання духовної культури, сприяння розвитку різноманітних форм дозвілля, організація 
масових шкільних заходів (концерти, виставки творчих робіт і малюнків, конкурси, літературні 
вечори, фестиваль «Весняні співи Лесі Українки»);  
- розвиток індивідуальних здібностей, талантів, забезпечення умов їх реалізації; 

- забезпечення: 

високої художньо-естетичної освіченості особистості;  
духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків, жінки, матері, культури та 

історії рідного народу;  
повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я; 

- формування: 

високої мовної культури;  
національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для 

розвитку держави, готовності її захищати;  
- виховання поваги до Конституції , законів України, національної символіки;  
-організація пошукової, екскурсійної діяльності: шкільних музеїв, залів; освітніх подорожей з 
метою вдосконалення іноземних мов (до Німеччини, Великої Британії, США тощо).  

Система виховної роботи школи, базуючись на поєднанні реалістичних цілей виховання з 

усебічним розвитком особистості (врахування здібностей і обдарувань дитини), принципах 

спільної життєдіяльності дітей і дорослих (заміна авторитарності вчителя на безпосереднє 

співробітництво з учнями), дитиноцентризмі (центр виховної роботи закладу – учень, а не 

програми виховання), добровільності (учитель сприяє вияву в учнів інтересу, прагнення до 

саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи та творчості у виконанні дій), скерована 

методичним обєднанням класних керівників.  

Діяльність шкільного методичного обєднання класних керівників 5-11-х класів організована 

традиційно: у наявності план роботи, протоколи засідань, на яких розглядаються питання щодо 

покращення теоретичного та науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань 

психології та педагогіки, надання їм методичної допомоги в організації виховної роботи та 

створенні виховної системи класу, підвищення ефективності та координація планування та 

проведення виховних заходів класних колективів.  
Так, у 2017/2018 навчальному році проведено 5 засідань за темами, зазначеними в річному 

плані. Класні керівники ведуть плани виховної роботи, які включають інформацію про учнів, 

відображають питання життєдіяльності класних колективів, погоджені із заступником директора з 

навчально-виховної роботи у встановленому порядку. Плани класних керівників 5-11-х класів 

мають єдину друковану основу, розроблену заступником директора з навчально-виховної роботи 

спільно з досвідченими класними керівниками на основі «Рекомендацій до планування роботи 

класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (лист Міністерства 

освіти і науки України від 14.08.2008 №1/9-520). Робота класних керівників скерована річним 

планом школи. У центрі уваги - питання формування здорового способу життя, проблеми 

важковихованості, профілактики правопорушень, запобігання дитячого травматизму, приділена 

увага індивідуальній роботі з учнями та їх батьками, відображені основні заходи з охорони життя і 

здоров’я учнів.  
Класні керівники школи є активними учасниками районних семінарів, майстер-класів, 

засідань педагогічних майстерень, що сприяє їх професійному зростанню.  
У 2017/2018 навчальному році забезпечено комплексний підхід до виховання згідно з 

програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
України», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 31.10. 
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2011 № 1243, у якій кожен період, маючи свої завдання, забезпечує виховання ціннісного 
ставлення дітей до суспільства й держави, до людей, до природи, до мистецтва, праці, до себе.  

Визначаючи рівень виховної роботи, педагогічний колектив враховує ступінь підвищення 

рівня вихованості школярів, найважливішим показником якого є ставлення учнів до навчання: 

залучення дітей до активної участі в житті класу та школи поліпшує не тільки вихованість, а й 

результати успішності навчання. Арсенал методів, якими користуються педагоги-вихователі, 

необмежений: застосовуються сучасні інформаційні підходи (при формуванні понять, передачі 

інформації, забезпеченні етичної оцінки явищ); методи організації діяльності вихованців сприяють 

виробленню й відпрацюванню відповідних способів діяльності, форми якої різноманітні: 

колективні (в умовах загальношкільного чи класного колективів), групові (кілька учнів одного чи 

декількох класів) та індивідуальні.  
У 2017/2018   навчальному   році   продовжено   роботу   предметних   декад:   насичене  

інтелектуальне середовище створює навчально-виховний простір, урізноманітнює форми 

позакласної виховної роботи та предметної. Найбільш цікавими були предметні декади, проведені 

учителями історії, англійської та німецької мов, української мови та літератури, географії, 
математики у співпраці з класними керівниками 8-10-х класів, а саме: з Юр’євою О.В., 

Кронгаузом В.О., Мірошниченко О.О., Виноградовою Т.М., Коломійцевою В.О., Орленко І.С.  
Окрім цього, з метою більш повної реалізації інтересів, нахилів та здібностей дітей, 

здійснення якісної підготовки до різноманітних конкурсів та олімпіад з іноземних мов у 

варіативній складовій навчального плану зазначено години для групових та індивідуальних занять. 

 

Рушійною силою згуртування класного колективу, а також проведення індивідуальної 

роботи з учнями класу, з колективом учителів, які працюють у даному класі, та з батьками є 

класний керівник. Стосунки між учнями в класах, почуття товариськості, взаємодопомоги, 

ставлення до класу, друзів, школи, учителів є показником рівня вихованості: у класах, де над цим 

питанням працюють класні керівники, є позитивні показники, а саме: активність учнів, 

згуртованість класного колективу, зацікавленість у проведенні шкільних та позашкільних заходів. 

Це 5-Б, 6-А, 7-А, 7-Б, 8-Г, 8-В, 9-Г, 10-Б класи.  
У 2017/2018 навчальному році методична скарбничка класного керівника поповнилась 

розробками цікавих позакласних заходів з досвіду класних керівників: «Про символіку України» 

(7-А клас, Гриценко С.І.), «Моя земля - земля моїх предків» (8-А клас, Сєрикова І.В.), «Ми - діти 

України» (8-В клас, Юр’єва О.В.), «Україна - наша Батьківщина» (8-Г клас, Чепіга І.В.), «Є 

пам'ять, якій не буде кінця» (9-Г клас, Виноградова Т.М.), «Твоє майбутнє у твоїх руках» (11-А, 

11-Б класи, Горбова Л.С., Орленко І.С.); урок-реквієм «Мій біль-Чорнобиль» (8-Б, 9-Б класи, Хоша 

Т.В., Лихвар Л.А.), урок пам’яті «Харків у роки окупації» (9-В клас, Коломійцева В.О.), «Свято 

врожаю» (5-А клас, Юрікова Т.В.), «Свято Масляної» (6-Г клас, Бистрицька В.В.), «Різдвяний 

вечір» (6-В клас, Сухецька І.Б.). Маємо розробки заходів, проведених за паралелями класів: 

конкурс «Школа має талант» (5-6-ті класи), інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» (5-9-ті класи), 

новорічні свята (5-7-мі класи.); свята: до дня працівника освіти «Перед ім’ям твоїм, учитель» (10-

ті класи); «День святого Миколая» (6-ті класи.), до Дня матері (6-ті класи).  
У 2017/2018 навчальному році заступником директора з навчально-виховної роботи 

Лазаревою І.Ю. проведено інтерактивне педагогічне засідання на тему «Виховання учнів на 
засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти Нової української школи»  

Аналіз відвіданих адміністрацією виховних та позакласних заходів, класних та виховних 
годин показав, що виховна робота організована і проводиться на високому рівні, з використанням 
елементів сучасних технологій.  

У межах проекту Євроклубу «Подорожуємо Україною» здійснено екскурсії: до міста 

Одеси; побували в Кракові, Празі, Дрездені, учні 8-А та 7-Б класів; 9 листопада 2017 року 

євроклубівці взяли активну участь у святкуванні Дня української писемності (проведено єдиний 

урок «Мова моя калинова», оформлено виставку «Мова – душа народу»), під час Місячника 

правової освіти відбулися засідання університету правових знань («Європейський інструмент 

сприяння демократії та правам людини»), виставка стіннівок та плакатів на правову тематику, 

виховні години на тему «Люби Україну – твою рідну землю», зустрічі з представниками 

правоохоронних органів. 
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Учні школи відвідують у позашкільний час гуртки при центрах дитячої та юнацької 
творчості, спортивні та музичні школи, школи мистецтв, комп’ютерні курси.  

Активізована діяльність органів шкільного самоврядування принесла вагомі результати: 

- команда КВК «De Lux» - фіналіст фестивалю Харківської міської шкільної ліги КВК; 

- шкільний хор «Happy Land» - переможець районного конкурсу хорів;  
- у рамках Всеукраїнського проекту «Юні миротворці» у школі організовано загін юних 
миротворців;  
- ІІІ місце в районному етапі конкурсу «Учень року-2018» посіла учениця 10-А класу Сіддікі 
Ясміна;  
- ІІ місце в районному конкурсу соціальних відеороликів «Діти проти насильства» - 8-Г клас.  

Цікаві презентації підготовлені до конкурсів «Місцеве самоврядування - це ми!», 

«Енергонезалежність України» (конкурс малюнків); «Моя країна - Україна» (фотоконкурс); 

«Благодійна Україна» (національний конкурс); «Україна вишивана»; шкільної агітбригади ДЮПР; 

шкільних екранних робіт; «Мій біль-Чорнобиль»; шкільних відеороликів «Діти проти насильства»; 

«Пасхальний візерунок» (розпис писанок); районний фестиваль черлідерів; «Прапороносці»; 

пошукового спрямування: «Мій родовід», «Ордени та медалі моєї сім’ї», «Оберег моєї родини», 

«Герої-земляки - захисники України».  
У 2017/2018 навчальному році стипендіатом Харківської міської ради «Кращий учень 

навчального закладу» став учень 11-А класу Лукін Ілля.  
Упродовж навчального року проведено традиційні загальношкільні виховні заходи, 

присвячені відзначенню пам’ятних дат: 73-ої річниці Перемоги в Другій світовій війні (урок 

пам’яті «Харків у полум’ї війни» з представниками Харківської обласної дитячої бібліотеки), 32-

річниці аварії на ЧАЕС (вахта пам’яті, урок-реквієм «Дзвони Чорнобиля»), до дня Захисника 

Вітчизни, відкрите засідання КЛК (54-й традиційний вечір); спортивні змагання до Дня фізичної 

культури та спорту; тематичні конкурси малюнків («Пасхальні візерунки»); свята (Першого та 

Останнього дзвоників, новорічні, врожаю, Масляної; День святого Валентина, День театру, 

«Шекспірівські дні», День вишиванки;); тижні (безпеки дорожнього руху, правових знань, безпеки 

життєдіяльності учнів); уроки мужності (до Дня Збройних Сил України та до Дня Перемоги у 

Другій світовій війні); Шевченківські та Шекспірівські читання; місячники (правових знань та 

профорієнтації); фестивалі (агітбригад з пропаганди безпеки життя, української творчості); 

екологічна акція «Замість ялинки новорічний букет»; інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»; усний 

журнал «Харків очима небайдужих дітей»; конкурс «Краса рідної мови»; екологічний двомісячник 

«Зелена весна»; зустрічі (з воїнами-інтернаціоналістами та в «Театральній вітальні»); день 

цивільного захисту; виставка власних виробів «Місто майстрів»; трудовий десант «Перетворимо 

школу на квітучий сад»; військово-патріотична гра «Патріот»; урочиста лінійка - нагородження 

переможців олімпіад, турнірів та конкурсів різних рівнів.  
За планом, складеним на навчальний рік, працює Університет правових знань для батьків: 

один раз на чверть проводяться засідання, на які запрошуються представники правоохоронних 
органів, прокуратури, юстиції, батьки-правоохоронці. На засіданнях Університету роз’яснюється 

чинне законодавство щодо правової відповідальності батьків та дітей, права та обов’язки  
неповнолітніх, надаються відповіді на питання батьків щодо правових дій у конкретних ситуаціях, 

проводиться роз’яснювальна робота з питань запобігання насильству, жорстокому поводженню з 
дітьми. Результативністю роботи Університету є відсутність випадків злочинності, 

правопорушень, насильства серед учнів школи. Стало традицією проведення Батьківських днів 
(зустрічі батьків учнів з учителями-предметниками).  

Питання виховної роботи розглянуті на нарадах при директорові, засіданнях ради школи, 

батьківських зборах, засіданнях шкільної учнівської ради, методичних об’єднань учителів-

предметників та класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників. Аналіз 

виховної роботи і діяльності класних керівників дає можливість зробити висновки, що 

пріоритетними залишаються питання пошуку ефективних форм і методів виховної роботи з 

дітьми, урахування принципів диференціації та індивідуалізації виховання, продовження 

впровадження активних прийомів педагогічної підтримки школярів.  
У школі створено банк даних обдарованої молоді, інформація поновлюється двічі на рік. 
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Для вивчення стану здоров’я дітей, розподілу школярів на групи для занять фізичною 

культурою з 13.03.2018 по 23.03.2018 проведені поглиблені профілактичні медичні огляди учнів, 

для організації та проведення яких забезпечено організаційні заходи: широке інформування всіх 

учасників навчально-виховного процесу про порядок проведення профілактичних медичних 

оглядів учнів у 2017/2018 навчальному році, узгодження з комунальним закладом охорони 

здоров’я «Харківська міська дитяча поліклініка №12» графіку проведення оглядів, надано 

приміщення, які відповідають санітарним нормам і правилам, списки учнів по кожному класу, 

забезпечено інформування батьків учнів (осіб, які їх замінюють) про дату та місце проведення 

поглиблених профілактичних медичних оглядів, отримано в письмовій формі згоду на проведення 

профілактичних оглядів та інформування про стан здоров’я дитини.  
Поглибленому профілактичному медогляду підлягали 645 учнів, з них оглянуто лікарями-

спеціалістами 627 учнів (97,2%).18 учнів, 1,8% (11 учнів, 1,8% у минулому році) пройдуть 

медичний огляд пізніше самостійно. За результатами медогляду визнано практично здоровими 202 

учні, що складає 33,2%, (203 учні в минулому році, 33,2%), на диспансерному обліку перебувають 

174 учні, 27,7% (168 учнів, 27,4 % у минулому році), направлено на до обстеження 161 учнів, 

25,6% (136 учнів, 22,2% у минулому році). Згідно з результатами обстеження, учнів для занять 

фізичною культурою розподілено за трьома групами: основна – 382 учня, 60,9% (360 учнів, 58,8%  
у минулому році), підготовча – 229 учнів, 36,5% (232 учні, 37,9% у минулому році), спеціальна - 4 
учні, 0,6% (7 учнів, 1,1% у минулому році), звільнено від занять фізичною культурою 12 учнів, 
1,9% (13 учнів, 2,1% у минулому році).  

За результатами проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів у 

2017/2018 навчальному році виявлено наступні хронічні патології та хвороби органів: органів зору 

- 191 учень (30,4%), дихання - 5 учнів (0,7%), травлення - 4 учні (0,6%), ЛОР органів - 26 учнів 

(4,1%), хвороби серця та кровообігу - 129 учнів (20,5%),кістково-м’язової системи - 134 учні 

(21,3%), нервової системи - 64 учні (10,2%), ендокринної системи - 9 учнів (1,4%), гінекологічна 

патологія – 28 учениць (8,7%), стоматологічна патологія - 29 учнів (4,6%),хірургічна патологія - 23  
учні (3,6%). 

У 2015/2016 навчальному році рейтинг хронічних патологій має наступний вигляд: 

1 місце - хвороби органів зору - 191 учень (32%), 

2 місце - хвороби серця та кровообігу - 95 учнів (16%), 

3 місце - гінекологічна патологія – 26 учениць (8,5%), 

4 місце - хвороби кістково-м’язової системи - 35 учнів (5,9%), 

5 місце - хвороби ЛОР органів - 31 учень (5,2%), 

6 місце - хірургічна патологія – 24 учні (4%), 

7 місце - стоматологічна патологія – 16 учнів (2,7%),  
8 місце - хвороби ендокринної системи - 13 учнів (2,1%), 

9 місце - хвороби органів травлення - 7 учнів (1,1%), 

10 місце - хвороби органів дихання - 6 учнів (1%), 

11 місце - хвороби сечовивідної системи - 1 учень (0,1%).  
У 2016/2017 навчальному році рейтинг хронічних патологій має наступний 

вигляд: 1 місце - хвороби кістково-м’язової системи - 86 учнів (14,1%), 2 місце - хвороби 
нервової системи - 74 учні (12,1%),  
3 місце - гінекологічна патологія – 36 учениці (10,9%),  
4 місце - хвороби серця та кровообігу - 39 учнів 
(6,4%), 5 місце - хвороби органів зору - 33 учні (5,4%),  
6 місце - хвороби ЛОР органів - 27 учнів (4,4%), 6 

місце - хірургічна патологія - 27 учнів (4,4%), 

7 місце - стоматологічна патологія - 25 учнів (4,1%),  
8 місце - хвороби ендокринної системи - 15 учнів (2,5%), 9 

місце - хвороби органів дихання - 7 учнів (1,1%), 

9 місце - хвороби органів травлення - 7 учнів (1,1%), 

10 місце - хвороби сечовивідної системи - 4 учні (0,7%).  
У 2017/2018 навчальному році рейтинг хронічних патологій має наступний 

вигляд: 1 місце - хвороби органів зору - 191 учень (30,4%), 
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2 місце - хвороби кістково-м’язової системи - 134 учнів (21,3%), 

3 місце - хвороби серця та кровообігу - 129 учнів (20,5%), 

4 місце - хвороби нервової системи - 64 учні (10,2%), 

5 місце - гінекологічна патологія – 28 учениць (8,7%), 

6 місце - стоматологічна патологія - 29 учнів (4,6%), 

7 місце - хвороби ЛОР органів - 26 учнів (4,1%), 

8 місце - хірургічна патологія - 23 учні (3,6%), 

9 місце - хвороби ендокринної системи - 9 учнів (1,4%), 

10 місце - хвороби сечовивідної системи - 6 учнів (0,9%), 

11 місце - хвороби органів дихання - 5 учнів (0,7%), 

12 місце - хвороби органів травлення - 4 учні (0,6%).  
Змінюється рейтинг захворювань та їх вагомість. У порівнянні з 2016/2017 навчальним 

роком тенденція щодо зниження фіксується для хвороб нервової системи, ЛОР - органів, 

ендокринної системи, органів дихання, органів травлення та гінекологічної патології, хірургічної 
патології; щодо збільшення – для хвороб кістково-м’язової системи, серця та кровообігу, органів 

зору, сечовивідної системи та стоматологічної патології.  
Порівняння не дає можливості робити висновки через зміни в контингенті учнів за 

навчальними роками, але, спираючись на статистичні дані медичного обстеження щодо патологій 
та захворювань школярів, необхідно розробити заходи з профілактики зазначених захворювань.  

З метою аналізу результатів поглибленого профілактичного медичного огляду учнів, 

подальшого розвитку сприятливих умов щодо збереження стану здоров’я дітей розподілити учнів 

за групами відповідно до стану здоров’я для занять на уроках фізичної культури відповідно до 

Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої 

спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.2009 № 518/674.  
Харчування учнів школи забезпечено відповідно до Законів України «Про освіту» (зі 

змінами, ст. 25), «Про загальну середню освіту» (зі змінами, ст. 22), «Про охорону дитинства», 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про безпечність та якість 

харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (зі 

змінами), від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», 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», спільних наказів МОЗ України, МОН України від 01.06.2005 №242/329 «Про 

затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  
від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 

01.08.2006 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила 

і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації  
навчально-виховного процесу», рішень 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 

08.11.2017 №826/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 

2018-2022 роки», 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 № 905/17 «Про внесення змін до Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки», 17 сесії Харківської міської ради 7 

скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», наказів Управління 

освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 04.01.2017 №10 «Про 

організацію харчування учнів та вихованців у навчальних закладах Московського району м. 

Харкова у 2017 році», від 02.01.2018 № 03 «Про організацію харчування учнів та вихованців у 

закладах освіти Московського району м. Харкова у 2018 році», з метою створення умов для 

збереження здоров’я дітей, удосконалення системи організації повноцінного харчування школярів 
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та поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 
учасників антитерористичної операції і дітей з малозабезпечених сімей у навчальному закладі 
була проведена робота щодо організації харчування учнів у 2017/2018 навчальному році.  

У навчальному закладі видано накази від 29.08.2017 № 144 «Про організацію харчування 

учнів у І семестрі 2017/2018 навчального року», від 02.01.2018 № 05 «Про організацію харчування 
учнів у 2018 році», від 04.01.2018 № 13 «Про організацію харчування учнів у II семестрі 2017/2018 

навчального року», якими призначено відповідального за організацію харчування учнів.  
На підставі заяв батьків, наданих документів та згідно з наказами комунального закладу 
«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської 

області» (від 29.08.2017 № 145, від 01.09.2017 № 165, від 11.10.2017 № 240, від 04.01.2018 № 14, 
від 29.01.2018 № 22, від 20.03.2018 № 48) організовано безкоштовне гаряче харчування 15 учням з 

числа пільгового контингенту.  
За наказами від 01.09.2017 № 189, від 17.10.2017 № 242 організовано дієтичне харчування 

для 29 (25 у минулому році) учнів, які його потребують.  
Наказами по школі (від 01.09.2017 № 185, від 01.09.2017 № 179, від 02.01.2018 № 04) 

затверджено режим і графік харчування учнів у шкільній їдальні, графіки чергування вчителів, у 
тому числі в шкільній їдальні, погоджені головою профспілки.  

Адміністрацією навчального закладу робота шкільної їдальня трималася під постійним 
контролем: своєчасно, за мірою необхідності оновлюється інформаційний куточок, у якому 
розміщено щоденне меню, оформлене відповідно до нормативних вимог, графіки харчування  
учнів та чергування вчителів на перервах, режими (роботи їдальні, прибирання брудного посуду, 
вологого прибирання приміщення обідньої зали із зазначенням виконавця та відповідального), 

перевірялась відповідність меню наявним стравам, буфетної продукції - затвердженому 
асортименту.  

Для харчування учнів створені належні умови: у наявності харчоблок, розташований у 

цокольному поверсі закладу (є обідня зала, варочний цех (поділений на функціональні зони з 

урахуванням технологічного процесу), цех сирої продукції, кондитерський цех, приміщення для 

миття посуду, комора для зберігання продуктів), система водопостачання централізована, 

санітарно-технічний стан задовільний, гаряча проточна вода до всіх мийних ванн подається із 

електроводонагрівача на 100 л/годину з підключенням на харчоблоці.  
Шкільна їдальня забезпечена технологічним обладнанням (2 електричні плити по 4 

конфорки, духова шафа, електросковорода, електром’ясорубка, холодильне обладнання - 3 

одиниці, температурний режим не порушений, контроль за температурним режимом встановлений 

(заведений журнал обліку температур), шафами, полицями для зберігання кухонного та столового 

посуду, посудом 3 комплекти) та миючими засобами (для миття посуду встановлено 3 мийні 

ванни для столового та кухонного посуду), вентиляція приміщень природна, в варочному цеху - 

припливно-витяжна. Розділовим інвентарем харчоблок забезпечений у достатній кількості; 

зберігання впорядковане, використовується за призначенням, маркований.  
Обідня зала розрахована на 84 посадочних місця, умови для дотримання правил особистої 

гігієни учнями та персоналом створені та дотримуються: на столах розміщено серветки, перед 
обідньою залою встановлено 3 умивальники, забезпечені рідким і туалетним милом та паперовими 

рушниками.  
Харчування організовано КП «Комбінат дитячого харчування», спільно з яким вирішується 

питання придбання миючих засобів та посуду. У їдальні виготовляють перші, другі страви (добові 

проби відбираються щоденно згідно з меню в повному обсязі, з описом, дотриманням 

температурного режиму), буфетну продукцію (випічка: булочки, пиріжки), напої; кондитерські 

вироби реалізуються в промисловій упаковці. На буфеті облаштовано місце для кип’яченої води; 

стан посуду для кип’яченої води, розміщення столових приборів (виделок, ложок) та санітарний 

стан умивальників, обідньої зали, харчоблоку, технологічного обладнання, миючих ванн, буфета 

відповідає вимогам; на підвіконнях в обідній залі та на харчоблоці відсутні зайві речі; вологе 

прибирання приміщення обідньої зали проводиться після кожного прийому їжі, харчоблоку – у 

разі потреби під час роботи та наприкінці робочої зміни щоденно).  
Документація харчоблоку (журнали бракеражу готової та сирої продукції) у належному 

стані, ведуться без порушень, прошнуровані, пронумеровані, завірені печаткою закладу. 
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Перед початком нового 2017/2018 навчального року здійснено поточний ремонт 
торговельних та виробничих приміщень шкільної їдальні.  

Відповідальний від адміністрації, призначений наказом директора, чергові вчителі та члени 

Ради закладу освіти (громадський контроль) контролюють стан організації харчування, виконання 

дітьми правил особистої гігієни, вживання готових страв, буфетної продукції, санітарно-

гігієнічний стан столового посуду та обідньої зали (зазвичай: посуд, стакани, ложки, виделки для 

сервірування просушені; видача випічки здійснюється щипцями; заповнення журналу бракеражу 

готової продукції здійснюється відповідно до вимог; у наявності добові проби із супровідною 

запискою; столовий посуд (тарілки, чашки) не має щерблень; кухонний посуд не має сколів на 

емалі), якість харчування учнів систематично контролюється медичною сестрою.  
Щоденно опрацьовується інформація щодо кількості дітей, які потребують гарячого 

харчування та вживання буфетної продукції: облік харчування дітей здійснюється в окремих 
журналах (журналі щоденного обліку харчування дітей пільгових категорій, які навчаються в 5-11-  
х класах, та журналі щоденного обліку харчування учнів за батьківські кошти), інформація про 
стан організації харчування в навчальному закладі за відповідними формами своєчасно надається 
до Управління освіти.  

Класні керівники своєчасно виявляли учнів, які відносяться до пільгових категорій та 
мають право на отримання безкоштовного харчування; проводили систематичну роботу щодо 

збільшення кількості учнів 5-11-х класів, охоплених гарячим харчуванням; проводили бесіди щодо 
дотримання санітарно-гігієнічних норм та поведінки дітей у їдальні; своєчасно надавали заявки на 

харчування учнів.  
Навчальний заклад забезпечений водою гарантованої якості з альтернативних джерел 

водопостачання: вода питна оброблена ТМ «САТІС». Виробник ООО «Акваком – Плюс» Україна, 

61052, місто Харків, вулиця Ярославська, 21 (документи: договір поставки, протокол дослідження 

води, дозвіл на використання ярлика безпечності, висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи в наявності). Окрім цього. Питання організації питного режиму вирішується за 

рахунок використання кип’яченої води, продажу мінеральної води та соків у шкільній їдальні.  
У 2017/2018 навчальному році за рахунок спонсорських та позабюджетних коштів 

проведено ремонтні роботи (поточний ремонт каналізаційної системи), придбано мило рідке та 
туалетне, стакани одноразові, паперові серветки та рушники, тарілки.  

Активізовано діяльність щодо залучення працівників медичних установ до санітарно-

просвітницької роботи зі школярами щодо правильного харчування (бесіди з учнями 5-11-х класів 
провели працівники КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка №12»), питання організації 

харчування обговорено на нарадах учителів та під час заходів, присвячених формуванню 

принципів здорового способу життя.  
Комісія громадського контролю за якістю харчування створена при навчальному закладі з 

метою здійснення контролю за організацією повноцінного збалансованого харчування, роботою  
харчоблоку, організацією постачання продуктів харчування, у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 

5.5.2.008-01, розпорядженнями та наказами Департаменту освіти Харківської міської ради, 

наказами Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, 

Положенням про комісію громадського контролю за якістю харчування.  
Питання, які розглядаються в межах роботи комісії щодо здійснення громадського 

контролю: організація харчування дітей, які потребують дієтичного харчування; С-вітамінізація 
їжі; відповідність щоденного меню стравам у їдальні; своєчасність підготовки зали їдальні для 

прийому їжі; дотримання в їдальні, буфеті підсобних приміщеннях правил санітарії; наявність 
страв дієтичного харчування - є актуальними.  

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації 

продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю 

сертифікатів відповідності здійснюється безпосередньо директором школи, медичною сестрою 
школи, заступником директора з навчально-виховної роботи, відповідальною за організацію 

харчування у школі та комісією здійснення громадського контролю. 
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Станом на 25.05.2018 показник охоплення харчуванням учнів школи складає 100%, гарячим 
харчуванням – 99,85%, буфетною продукцією – 99,7%.  

За три останні роки кількість школярів, охоплених гарячим харчуванням, має тенденцію до 

збільшення (у 2015/2016 навчальному році – 85,9%, у 2016/2017 навчальному році – 99,8%, у 
2017/2018 навчальному році – 99,85%,), що свідчить про зростання відповідального ставлення до 

свого здоров’я учнів школи.  
Збереженню здоров’я дітей сприяє якісне та повноцінне харчування в тому числі й буфетною 

продукцією, реалізація якої за останні три роки збільшується (у 2015/2016 навчальному році – 
99,5%, у 2016/2017 - 99,6%, у 2017/2018 навчальному році – 99,7%,).  

За останні три роки 100% учнів, яким потрібно дієтичне харчування, отримують його в 
повному обсязі (у 2015/2016 навчальному році – 23 учні, у 2016/2017 році - 25, у 2017/2018 
навчальному році – 29 учнів).  

Формування здорового способу життя впливає і на збільшення кількості учнів, охоплених 

гарячим харчуванням. Упродовж навчального року класними керівниками із залученням медичних 

працівників (лікар – педіатр комунального закладу охорони здоров’я «Харківська міська дитяча 

поліклініка №12», медичної сестри) проведено виховні години з учнями 5-11-х класів 

(«Раціональне харчування – запорука здоров’я», «Правила поведінки в їдальні»), бесіди з батьками 

(«Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя»).  
Не виявила порушень комісія громадського контролю за харчуванням учнів, яка працювала у 

навчальному закладі протягом року.  
Питання про стан роботи щодо організації охорони здоров’я учасників навчально – 

виховного процесу, дотримання санітарного законодавства заслуховувалися на нараді при 
директорові (протоколи від 29.12.2017 №12, від 02.01.2018 №1); раді закладу (протоколи від 

01.09.2017 №1, від 29.12.2017 №5, від 02.01.2018 №6, від 25.05.2018 №10); педагогічній раді 
(протоколи від 01.09.2017 №14, від 25.05.2018 №8).  

У поточному навчальному році за рахунок бюджетних коштів було придбано м’ясорубку. 
За рахунок спонсорських та позабюджетних коштів у 2017/2018 навчальному році було  

зроблено: 

1. Замінено: 

1.1. Двері у двох туалетах для дівчаток. 

2.Відремонтовано: 

2.1. Туалет для дівчаток на ІІ та ІІІ поверхах – проведено капітальний ремонт.  
2.2. Туалети для хлопців на ІІ та ІІІ поверхах – частково замінено змішувачі, шарові крани, 

замінено деталі змивних пристроїв.  
2.3. Їдальня – проведено ремонтні роботи каналізаційної системи.  
2.4. Освітлення в кабінетах суспільствознавства, англійської мови 2. 

3.Придбано: 

3.1. Фарбу; 

3.2. Стілець учнівський - 15 шт.; 

3.3. Стіл для вчителя - 2 шт.; 

3.4. Жалюзі - 6 шт.; 

3.5. Проектор мультимедійний - 3 шт., проекційний екран - 1 шт. 

3.6. Медикаменти; 

3.7. Радіатор - 10 секцій 10 шт. ; 

3.8. Комплект меблів - 2 шт.; 

3.9. Комплект меблів для роздягальні - 4 шт.; 

3.10. Лампи люмінесцентні та енергозберігаючі; 

3.11. Вогнегасники - 16 шт. 

3.12. Горщики для квітів - 42 шт; 

3.13. Решітки металеві на приямки - 12 шт. 

3.14. Рукавички господарчі - 40 шт; 

3.15. Миючі та дезінфікуючі засоби; 

3.16. Пожежна ковдра; 

3.17. Відра для сміття - 6 шт; 
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3.18. Рукавички діелектричні. 

4. Проведено кронування та спил дерев. 

5. Перезаряджено вогнегасники.  
За рахунок спонсорських та позабюджетних коштів у літній період 2018 року 

заплановано:  
1. Відремонтувати: 

1.1. Гардероб - перевірити технічний стан вішалок, зробити косметичний ремонт; 

1.3. Їдальня - провести косметичний ремонт; 

2.5. Медичний кабінет – провести косметичний ремонт; 

2.6. Цоколь будівлі - поштукатурити, пофарбувати;  
2.7. І поверх – провести косметичний ремонт поверху (фарбування підлоги, панелей, дверей 

навчальних кабінетів та приміщень навчального закладу);  
2.8. ІІ поверх - провести косметичний ремонт поверху( фарбування підлоги, панелей, 

дверей навчальних кабінетів та приміщень навчального закладу);  
2.9. ІІІ поверх - провести косметичний ремонт поверху (фарбування підлоги, панелей, 

дверей навчальних кабінетів та приміщень навчального закладу);  
2.10. ІV поверх - провести косметичний ремонт поверху (фарбування підлоги, панелей, 

дверей навчальних кабінетів та приміщень навчального закладу).  
Аналіз результатів роботи школи за 2017/2018 навчальний рік дає можливість 

стверджувати, що в навчальному закладі створено необхідні умови, які забезпечують реалізацію 
вимог нормативно-правових документів про освіту, навчання та виховання дітей на рівні 

державних стандартів освіти. Педагогічний колектив здійснює освітню діяльність на високому 
рівні і має невитрачені резерви для більш ефективної роботи:  
- розробка авторських програм факультативів та спецкурсів;  
- залучення здібних та обдарованих учнів до дослідницької роботи через участь в МАН, 

учнівських наукових товариствах;  
- використання інноваційних методів і форм навчання; 

- здійснення  особистісно-орієнтованого  підходу  через  варіативність  методик  організації 

навчання залежно від пізнавальних здібностей учнів.  
Незважаючи на підвищення педагогічної майстерності вчителів, плідність роботи творчих 

груп, на використання активних форм методичної роботи, на підвищення рейтингу участі у ІІ та ІІІ  
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, співпрацю з Малою Академією Наук, у діяльності 
школи слід виокремити недоліки:  
- недостатнє впровадження інноваційних технологій у практичну діяльність; 

- недостатня активність учителів щодо розповсюдження власного педагогічного досвіду;  
- безініціативна робота методичних об’єднань щодо створення авторських програм та 

підручників.  
Викладене  вище  спонукає  педагогічний  колектив  школи  до  подальшого  вдосконалення 

своєї роботи у 2018/2019 навчальному році. 


