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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЛИСИЧАНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ №6 

ЗА 2018-2019 Н.Р. 
Лисичанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6 в 2017-2018 навчальному році18 

році здійснювала свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України 

―Про Освіту‖, ―Про загальну середню освіту‖, Постанови Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2010 р. N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад", «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання 

законодавства України в галузі «Освіта», Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України від  16.06.2015 

№641, Постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121 "Про 

затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального 

закладу", інших законодавчих актів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказів Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, 

рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  

У 2017/2018 н.р. до керівного складу навчального закладу входили: 

Коняхін І.Є. – директор школи; 

Топіліна Т.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Леонт’єва І.В. – заступник директора з виховної роботи; 

Петухова Н.О. – завгосп щколи 

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків, 

затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська 

діяльність. 

1. Управлінська діяльність 

 

Протягом навчального року адміністрація школи вивчала питання стану викладання  

предметів, які виносяться на ЗНО, перевірялись ведення класних журналів, , здійснювався 

класно-узагальнюючий контроль у 1, 5, 9, 10, 11 класах, персональний контроль за 

роботою вчителів, які атестувалися. 

У результаті перевірок відзначено, що в школі забезпечується дотримання 

законодавчих та нормативних вимог щодо перерахованих вище питань контролю. У 

наявності – інноваційні зміни в системі управління школою, викладання предметів, 

дотримання норм Дежстандарту,  з питань, які перевірялися, та в цілому у навчально-

виховній роботі.  

Результативною була діяльність педагогічної  ради школи. На засіданнях педради 

розглядались питання методичної, управлінської, аналітичної діяльності педколективу: 

— про стратегію змін в освіті України – Нову українську школу; 

— про формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього 

процесу через сучасні інформаційно-комунікаційні технології; 

-  про впровадження інноваційних технологій виховання у виховному процесі 

школи. 

Було відзначено, що учителі школи ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у 

практику інноваційні технології, оскільки наш навчальний заклад є експериментальним 

закладом регіонального рівня щодо використання веб – сайтів в освітній діяльності. 

Лисичанська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6 виконує замовлення суспільства 

щодо виховання конкурентоспроможної  особистості в умовах ринкової економіки, яка 

вміє орієнтуватися в системі найрізноманітніших суперечностей і здатна планувати 

стратегію власного життя в руслі національних і загальноєвропейських цінностей. 

Педагогічний колектив будує постійно працює над  вдосконаленням повноцінного 
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освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним 

урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань. 

Протягом 2018/2019 н.р. робота педколективу  була спрямована на реалізацію 

основних завдань, затверджених на стартовій педраді: 

1. Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

2. Продовжити роботу  педагогічного колективу на впровадження нових Державних 

стандартів та компетентнісного підходу до навчання. 

3. Створити умови для успішної реалізації завдань, визначених концепцією Нової 

української школи, Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 років, 

Візією нової української школи. 

4. Продовжити роботу над проблемною темою «Формування основних 

компетентностей учнів і професійної компетентності вчителя в умовах оновлення 

змісту освіти». 

5. Удосконалювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу шляхом: 

- забезпечення кожному з учнів рівного доступу до якісної освіти; 

- здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних 

працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо 

вдосконалення їхньої діяльності; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації; 

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і 

життя дітей; 

- виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, 

моралі, поваги до державних символів України; 

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей 

пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу. 

6. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний та 

професійний рівень. 

7. Сприяти упровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та 

здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний  процес, застосовувати їх 

в управлінській діяльності.  

8. Продовжити роботу в умовах реалізації дослідницько-експериментального проекту 

«Використання веб-сайтів в освітній діяльності». 

9. Продовжити  формувати високу професійну компетентність педагогів через 

створення умов для підвищення рівня професійної компетентності, поширення 

продуктивних освітніх технологій, використання мнемотехніки, стимулювання 

творчого, інтелектуального духовного розвитку педагогів. 

10. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок навчально-

виховного процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-

методичного забезпечення діяльності навчального закладу. 

11. Формувати бережне ставлення до книги, навички самостійної роботи з книгою, 

інтерес до знань. 

12. Уживати всіх необхідних заходів щодо забезпечення економного споживання 

енергоресурсів, електроенергії, води. 
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2. Матеріально-технічна база навчального закладу: 

 

Для забезпечення результативності  навчально-виховного процесу, оволодіння 

учнями базовими загально навчальними вміннями й навичками, спрямованих на розвиток 

індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для самореалізації. А саме: 

— використовуються можливості бібліотеки; 

— двох кабінетів інформатики; 

— кабінет фізики; 

— кабінет хімії і біології; 

та інших навчальних кабінетів. 

Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим 

персоналом та батьками учнів намагається створити умови для роботи й навчання, 

відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити 

школу новим сучасним обладнанням. 

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної 

санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних 

норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. 

Забезпеченість закладу меблями — 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат 

відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. 

Проте, все більше виникає проблема заміни учнівських стільців і парт на сучасні. 

 

3. Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування потреб школи проводиться бухгалтерією школи. Протягом 

навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам 

школи, вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою електроенергію, водопостачання, 

тепло. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить 

за ліміти спожитих енергоносіїв, водо- та теплопостачання. 

Проте, система опалення, покрівля даху, асфальтове покриття, фасад школи 

внутрішнього подвір'я потребують капітального ремонту.   

У 2018-2019 навчальному році міською радою  були виділені гроші на оновлення 

матеріально-технічного забезпечення школи ( більш детальна інформація розміщена на 

сторінці сайту «Публічні та благодійні внески») 

 

 

4. Забезпечення обов'язкової освіти 

Аналіз структури і мережі школи за 2018-2019 н.р. 

 

Педколективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку 

шкільної мережі.  

РУХ учнів 

Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

за 2018 – 2019 навчальний рік 

 

Клас На початок 

року 

Вибуло Прибуло На кінець 

року 

1 клас 30 2 1 29 

2 клас 36   36 

3 клас 26 1  25 

4 клас 29 1 1 29 

5 клас 36 1  35 
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6 клас 27   27 

7 клас 27  3 30 

8 клас 22   22 

9 клас 25 1  24 

10 клас 21  2 23 

11 клас 18  1 19 

Всього 297 6 8 299 

 

. На початок 2018-2019 навчального року в школі навчалося 297 учнів., 

укомплектовано 11 класів, з них 9 класів з російською мовою навчання: 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлених 

зміною місця проживання родини і пов’язана з переїздами. Основними заходами із 

збереження контингенту учнів в 2018-2019н.р. були контроль відвідування учнями 

навчальних занять. 

У 2019/2020 н.р. заплановано набір1-го першого класу з російською мовою навчання 

на 30 учнів. 

Слід відзначити, що кількість дітей,  які через стан здоров’я потребують 

індивідуальної форми навчання у школі немає. 

 

5. Робота з педкадрами 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2018/2019н.р. школа була 

забезпечена штатними працівниками на 100 %. 

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. 

При прийомі на роботу (в тому числі й технічних, обслуговуючих працівників) 

враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, 

працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів 

(незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога 

вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, проектором і ін. Треба віддати належне 

адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто 

здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, щоб навчальний процес 

був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і 

хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань. 

 

Віковий склад педагогічних працівників 

 

Кількість 

педпрацівників 

Навчальний рік 

2018 – 2019 н.р. % від     загальної кількості 

до 25-ти    років 1 4 % 

25-45   років 10 40 % 

45-55 років 7 36 % 

понад 55 років 5 20% 

 



5 

0

2

4

6

8

10

12

Спеціаліст ІІ категорія І категорія Вища 

Аналіз кваліфікаційних категорій 

 

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем 

 

Кількість 

педпрацівників 

Навчальний  рік 

2018– 2019 н.р. % від  загальної кількості 

до 3-х    років 1 4 % 

3-10   років 2 8 % 

10 – 20  років 4 16 % 

понад 20    

років 

16 72 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісний та якісний аналіз кадрового забезпечення навчального закладу свідчить 

про те, що відбувається збільшення кількості педагогів, які мають педагогічний стаж від 10 

до 20 років. До того ж відбувається збільшення кількості педагогів, які мають педагогічний 

стаж понад 25 років. 

 Аналіз вікового складу педагогічних працівників засвідчує що основний склад 

учителів віком  від 25 до 45 років. Поряд із цим збільшилася кількість педагогів 

молодшого віку. 

  Аналіз кваліфікаційної підготовки педагогів свідчить, що в школі 54% вчителів-

предметників мають першу і вищу кваліфікаційні категорії; 3 педагоги (13%) — ІІ 

категорію; 8 педагогів (33%) — категорію «спеціаліст». 

    Для активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-

дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти,підвищення 

відповідальності за результати навчання й виховання в 2018/2019 навчальному році було 

проведено атестацію учителів школи. Атестацію пройшли 6 педагогічних працівники.  

5 учителів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ЛОІППО.

 Підсумовуючи стан роботи з підвищення педагогічного, методичного й 

фахового рівнів педагогічних працівників школи, слід зазначити, що всі заходи 

науково-методичного спрямування, передбачені планом роботи школи на 2018-2019 н.р., 

виконані. 
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6. Медичне обслуговування учнів в навчальному закладі 

 

Здійснюється медсестрою, яка працює на 0,5 ст.. Медичний кабінет розташований на 

1 поверсі,  зроблений ремонт, частково оснащений медичним обладнанням, яке потребує 

оновлення, медикаменти придбано за бюджетні кошти. 

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року 

проводиться медичне обстеження вузькими спеціалістами на базі м.Лисичанська. 

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендацій дільничних педіатрів. 

У 2018/2019 н.р.: 

Спецгрупа – 4 учні 

Підготовча – 30 учнів 

Основна – 265 учнів 

 

7. Організація харчування учнів у навчальному закладі  

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, 

збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, КШХ у школі 

організовано  гаряче  харчування для учнів 1-4 класів, малозабезпечених родин, дітей-сиріт  

та буфетне харчування учнів 1-11-х класів. Суворо виконуються всі необхідні умови 

санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, 

дотримується питний режим. 

Медична сестра та спеціально створена комісія ретельно слідкують за санітарним 

станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, 

виконують усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному 

місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. 

Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку 

знаходиться в робочому стані.  

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 35 % учнів школи, 

буфетною продукцією – 60 %. У І та ІІ семестрах в початковій школі всі учні були 

охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування становила: 

 15,00грн — за обід. 

 

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу 

визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться 

відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну 

безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних 

нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації школи та під моїм особисто.  

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – 

виконуючий обов’язки служби охорони праці  Топіліна Т.А. 

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного 

інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, 

суботниками, спортивними змаганнями. 

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони 

праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна кімната має необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності.  

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному 

закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення 

безпечних умов навчання". Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на 
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уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження 

травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм 

з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього своєчасно складаються акти та 

проводяться профілактичні заходи. 

 

 Навчальний 

рік 

К-сть нещасних 

випадків під час 

НВП 

К-сть нещасних 

випадків в 

позаурочний час 

2018-2019 0 3 

 

 

9. Ефективність освітнього процесу  

 

Протягом навчального року колектив вчителів продовжував роботу над 

пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; 

створенням умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, 

упровадженням в освітній простір школи сучасних методик і форм роботи як умови 

успішного освоєння державних освітніх стандартів. 

 

- Підсумки атестації у 4-му класі: 

 

Предмет Загальна 

кількість 

учнів  4 

класів 

Рівень навчальних досягнень учнів 

(відсоток від загальної кількості учнів) 

Високий Достатній Середній Початковий 

кількість % кількість % кількість % кількість % 
Українська 

мова  
29 8 28% 14 48% 7 24% 0 0% 

Математика 29 11 38% 12 41% 6 21% 0 0% 

 

- Підсумки атестації у 9-му класі: 

 
Предмет Загальна 

кількість 
учнів 

Кількість 
учнів, які 

брали 
участь у 

ДПА 

% Рівень навчальних досягнень учнів 
(відсоток від загальної кількості учнів) 

Високий Достатній Середній Початкови
й 

кіл
ькість 

%
 

кіл
ькість 

%
 

кіл
ькість 

%
 

кіл
ькість 

%
 

українська 
мова 

24 24 100% 3 12% 9 38% 12 50% 0 0% 

математика  24 24 100% 0 0% 7 29% 17 71% 0 0% 

Предмети за 
вибором 

           

Історія 
України 

24 24 100% 6 25% 5 21% 13 54% 0 0% 

 

—  Підсумки атестації у 11-му класі: 

 
Предмет Загальна 

кількість 

учнів 

Кількість 

учнів, які 

брали 

% Рівень навчальних досягнень учнів 

(відсоток від загальної кількості учнів) 

Високий Достатній Середній Початковий 
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участь у 

ДПА 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 % 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 % 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 % 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 % 

Українська 

мова 
19 19 100% 5 26% 7 37% 5 26% 2 11% 

Історія 

України 
19 14 74% 3 21% 8 58% 3 21% 0 0% 

Математика 19 5 26% 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 
Предмети за вибором 

Фізика 19 1 5% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 
Біологія  19 4 21% 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 
Географія  19 13 68% 1 8% 6 46% 0 0% 0 0% 

Хімія 19 1 5% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Ефективність роботи з обдарованими дітьми чітко прослідковується через участь 

учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових навчальних дисциплін. 

 

Призові місця у ІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін здобули: 

Українська мова та література 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

І Брицька Марія 11 Коняхіна Ганна Олегівна 

  ІІ Ожиговецька Олеся 8 

ІІІ Меренік Поліна 7  Гаврилюк Олена Миколаївна 

ІІІ Сімакова Валерія 9 

  

Історія 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

І Брицька Марія 11 Висоцька Анета Нодоріївна 

І Попова Катерина 9 

ІІ Антіхович Катерина 8 

ІІ Нагорянський Олександр 10 Панасенко Олена Павлівна 

  

Англійська мова 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Брицька Марія 11 Шубіна Аліна Володимирівна 

  

Біологія 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

І Мустафаєва Карина 11 Губанова Анастасія Юріївна 

ІІ Осінов Євген 10 

  

Правознавство 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Ярошева Катерина 11 Висоцька Анета Нодоріївна 

 

Французька мова 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Бородіна Аліса 9 Шубіна Аліна Володимирівна 
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Фізика 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Сазоненко Владислав 7 Монжосова Наталія Вікторівна  
 

Хімія 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Меренік Поліна 7 Губанова Анастасія Юріївна 

ІІ  Олійник Аліна 10 

І Мустафаєва Карина  11  
 

Математика 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Мишанський Кирило 6 Губарева Ельвіна Едуардівна 

ІІІ Сазоненко Владислав 7 

ІІІ Мустафа Ілля 7 

ІІІ Бородіна Катерина 11 
 

Інформаційні технології 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Осінов Євген 10 Коняхіна Ганна Олегівна  

ІІІ Баранова Валерія 9 

Географія 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Сімакова Валерія 9 Висоцька Анета Нодоріївна 

ІІІ Бородіна Катерина 10 

ІІІ Кабацька Вікторія 8 

ІІ Лисенко Аліна 11 
 

Інформатика 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Осінов Євген 10 Коняхіна Ганна Олегівна 

 

Обслуговуюча праця 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

І Ложечка Поліна 11 Леонтьєва Ірина Володимирівна 

 

Російська мова 

Місце Прізвище, ім'я учня Клас Учитель, який підготував 

ІІ Попова Катерина 9 Дробаха Наталія Іванівна 

ІІІ Олійник Аліна 10 
 

У ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка  

переможцями стали: 

Брицька Марія (11 клас) – ІІ місце,учитель Коняхіна Г.О. 

Кабацька Юлія (10 клас) – ІІ місце, учитель Коняхіна Г.О. 

Сагадієва Ріната (5 клас) – ІІІ місце, учитель Гаврилюк О.М. 
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У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика  

переможцями стали: 

Брицька Марія  (11 клас) – І місце, учитель Коняхіна Г.О. 

Попова Катерина (9 клас) – ІІІ місце, учитель Гаврилюк О.М. 

 

Призові місця у ІІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін здобули: 

 

Місце Прізвище, ім'я 
учня 

Клас Предмет Учитель, який 
підготував 

ІІІ Брицька Марія 11 Українська мова та 
література 

Коняхіна Ганна Олегівна 

ІІІ Ложечка Поліна 11 Обслуговуюча праця Леонт'єва Ірина 
Володимирівна 

ІІІ Бородіна Катерина 10 Географія  Висоцька Анета 
Нодоріївна 

І Мустафаєва Карина 11 Біологія Губанова Анастасія 
Юріївна 

І Осінов Євген 10 Біологія Губанова Анастасія 
Юріївна 

ІІІ Ярошева Катерина 11 Правознавство Висоцька Анета 
Нодоріївна 

ІІІ Осінов Євген 10 Інформатика Коняхіна Ганна Олегівна 

ІІІ Мустафаєва Карина 11 Хімія Губанова Анастасія 
Юріївна 

ІІ Брицька Марія 11 Історія Висоцька Анета 
Нодоріївна 

ІІ Нагорянський 
Олександр 

10 Історія Панасенко Олена 
Павлівна 

ІІ Антихович Катерина 8 Історія Висоцька Анета 
Нодоріївна 

 

У ІV етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь Осінов Євген (з біології та 

інформатики), Мустафаєва Карина (з біології), Брицька Марія (з історії) 
 

Традиційною стала участь учнів школи в міжнародних та всеукраїнських 

інтерактивних конкурсах:  

«Кенгуру» -  20 учасників, координатор – Губарева Е.Е. 

 «Колосок» –30 учасників», координатор – Семенова Н.А. 

«Геліантус» - 10 учнів, координатор -  Шубіна А.В. 

«Соняшник» - 15 учнів, координатор – Коняхіна Г.О. 

«Левеня» -  10 учнів, координатор – Монжосова Н.В. 

Таким чином, поєднання усіх складових розвитку інтелектуальних, творчих 

обдарувань учнів, залучення їх до різноманітних видів позаурочної діяльності створюють 

умови для всебічного розвитку ціннісно-смислових, загальнокультурних компетентностей, 

компетентності  особистісного самовдосконалення, забезпечують продуктивну творчу 

атмосферу навчального закладу. 
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10. Експериментальна діяльність закладу 

 

У 2018-2019  навчальному році  було завершено роботу щодо формування 

інформаційно-цифрової  компетентності вчителів та впровадження інформаційних 

технологій в навчально-виховний процес. У результаті проведеної дослідно-

експериментальної роботи було сформулювано наступні висновки та визначити кінцеві 

результати: Отже,  

1. Мережа Інтернет – це повсякденний інструмент учителя, учня та його батьків, 

тому подальша інформатизація освіти згідно Закону України «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації» розвивається і буде розвиватися з обов’язковою 

орієнтацією на освітні веб-ресурси, однією складовою з яких є веб-сайт. 

2. Використовувати веб-сайти  в навчально-виховному процесі можна за двома 

напрямами. Перший напрям передбачає використання веб-сайту як засобу навчання в 

межах традиційної системи навчання., що сприятиме  інтенсифікації навчального процесу, 

індивідуалізації навчання та деякою мірою автоматизації роботи вчителя (облік, контроль, 

оцінювання знань). Другий напрям – це використання веб-сайту як засобу навчання в 

межах нової системи навчання, яка передбачає корінну зміну змісту традиційної системи 

навчання, перегляд методів і форм організації навчальної діяльності, проектування 

навчальної дисципліни, в основі якої лежить використання сайтів. 

3. Створення сайтів та вільне користування ними надає можливість одночасно 

виконувати кілька функцій:  

 інформувати про діяльність начального закладу, учителів, учнів;  

 отримувати необхідну інформацію з того чи іншого предмету;  

 налагодити взаємозв’язок для спілкування учнів і педагогів, батьків  і 

вчителів, адміністрації школи і батьків, випускників школи щодо надання 

консультації з предмету,  отримання психологічної підтримки, обговоренні проблем 

виховання та навчання тощо;  

 проводити різні конкурси, олімпіади;  

 створювати цікаві проекти;  

 перевіряти рівень знань учнів або мати можливість самостійно перевірити 

рівень знань з тієї чи іншої теми 

4. Орієнтація освітніх сайтів на потреби учнів та батьків –  це основа 

партнерства між учнем, учителем та батьками, яка  вимагає  мобільності  від кожного 

учасника навчально-виховного процесу.  

5. Робота з веб-ресурсами, використання веб-сайтів в освітній діяльності, 

інноваційна діяльність в умовах проекту вимагає від кожного учасника бути саме 

мобільним. Таким чином,  мобільність як інтегрована риса особистості, що характеризує 

здатність швидко змінювати статус або положення в соціальному, культурному чи 

професійному середовищі під впливом змінних у природі, культурі чи соціумі ситуацій та 

обставин діяльності, є рисою сьогодення. 

6. Формування мобільності учня завжди залежить від психологічних можливостей 

та мотиваційного аспекту, тому педагог повинен дібрати найефективніші методи, форми та 

прийоми роботи, що  б в результаті  особистісна мобільність учнів забезпечила їх рівні 

можливості для особистісного та професійного розвитку у самостійному житті. 

7. Мобільність адміністрації школи в умовах дослідно-експериментальної 

роботи  є головною стратегією її роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-
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технічної бази навчального закладу, створення умов для підвищення рівня професійної 

компетентності, поширення продуктивних освітніх технологій, використання 

мнемотехніки, стимулювання творчого, інтелектуального духовного розвитку педагогів. 

8. Використання веб-сайтів в освітній діяльності сприяє підвищенню мотивації 

до навчання, інтересу до навчання,якості та рівня навчальних досягнень учнів,  

підвищенню рівня компетентності кожного учасника дослідно-експериментальної роботи. 

Про це свідчать і кінцеві результати. За період роботи над експериментом особливу 

увагу було приділено зміцненню матеріально-технічної бази: територія школи стала 

суцільною зоною Wi-fi (встановлено точки доступу), облаштовано другий кабінет 

інформатики -  для учнів початкової школи, три навчальних кабінети оснащено Smart-

телевізорами. 

Аналіз рівня навчальних досягнень з базових дисциплін показав, що високий і 

достатній рівень збільшився 

МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З БАЗОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 
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11. Початкова школа 

 

Сучасна освіта має бути освітою для життя – це гасло всього цивілізованого світу. 

Йдеться про те, що всі здобуті людиною знання мають активно й продуктивно 

використовуватися при вирішенні проблем, на які  багате сучасне життя. 

2018-2019  н.р.  – це другий рік впровадження реформ в освіті -  НУШ. 

Концепція Нової української школи – ідеологія реформи повної загальної середньої 

освіти, що почала діяти в 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника 

конкурентноздатним у ХХІ-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну 

до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, 

здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя». 

Усі реформи розпочинаються з початкової школи! 

21 лютого, Кабінет міністрів затвердив новий Стандарт початкової освіти. 

 Саме за ним уже наступного навчального року навчатимуться всі перші класи. Робота над 

цим документом тривала близько року – за цей час його кілька разів переписали, змінили 

структуру і знов переписали. Та головне лишилося незмінним – компетентнісне навчання і 

орієнтація на результат.  

Державний стандарт початкової освіти – це базовий документ, який визначає основні 

засади й підходи до навчання в початковій школі, а також вимоги до обов’язкових 

компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг навчального 

навантаження. 

Протягом звітного періоду початкова школа працювала у 4 класах, де навчалося 121 

учень. Середня наповнюваність   31 учень. Мова навчання – російська. 

 Організована діяльність   групи продовженого дня  (ГПД) ,  яку відвідували  30  учнів 

початкової школи. 

У 2018/2019 н.р. відкрито один перший клас з російською мовою навчання. 

У 2019/2020 н.р. заплановано створення теж одного першого класу з російською мовою 

навчання. 

 

Робота з педкадрами 

Результативність навчально-виховного процесу в початковій ланці забезпечують 5 

педагогів, серед яких 2 вчителя першої кваліфікаційної категорії, 1 вчитель  має ІІ 

кваліфікаційну категорію,  2 спеціалісти, 2 із вчителів мають звання «Старший учитель». 

 

Організація навчально-виховного процесу  у початковій школі 

Навчально-виховний процес початкової ланки був організований відповідно до 

психологічних особливостей, здібностей та нахилів дітей з урахуванням запитів батьків у 

розрізі загальнодержавних стандартів та  здійснювався відповідно до плану роботи школи, 

Статуту школи, Програми розвитку школи та робочих навчальних планів. 

Головними напрямами розвитку початкової освіти залишаються особистісно-

орієнтований підхід в навчально-виховному процесі, формування ключових 

компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, 

здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної. 

Одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу школи є виявлення, 

навчання та розвиток обдарованих дітей.Причому активна робота з виявлення та розвитку 

обдарованих учнів розпочинається у початковій школі. 

 

Співпраця з батьками 

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, 

талантами та можливостями. Місія Нової школи – допомогти розкрити та розвинути 

здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем 

і батьками. 
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В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 

учителем, учнем і батьками. Учитель має бути другом, а родина – залучена до побудови 

освітньої траєкторії дитини. 

 Тому вже зараз на уроках застосовуться  методи викладання, засновані на співпраці 

(ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо).  

Партнерські відносини, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками особливо 

проявляються під час підготовки до родинних свят.   

 

 

12. Виховна та позакласна робота 

Виховна робота школи,   протягом 2018-2019 навчального року була спланована 

відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту»; на виконання 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації Гарбуза Ю.Г. від 13 червня 2018 

року №466 «Про затвердження обласного плану заходів на 2018 рік, спрямованих на 

розвиток системи спортивної реабілітації учасників бойових дій»; на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №405  «Про затвердження плану 

заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року», наказу відділу освіти від 05.11.2018 року № 269/агд , з метою привернення уваги 

громадськості до проблеми подолання домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі, формування свідомості усіх верств населення стосовно нетерпимого ставлення до 

насильства; відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16.01.2018 №1/9-

31 «Щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних 

напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді»;відповідно до наказу відділу освіти 

Лисичанської міської ради від 07.08.2018р. №200/агд про участь у  щорічному конкурсі 

серед навчальних закладів «Зроби крок» . 

 Працюючи над виховною проблемою школи на 2018-2019 навчальний рік: 

Формування в учнів національної свідомості, людської гідності, любові до рідної 

землі, родини, народу та сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного 

здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості вирішувались 

наступні завдання: 

 формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційну 

культуру учасників навчально – виховного процесу; 

 формування громадянина – патріота своєї держави, який з повагою ставиться до історії, 

культури, традицій та звичаїв свого народу; 

 формування життєвих навичок щодо здорового способу життя, готовності робити 

свідомий вибір, протистояти асоціальним впливам; 

 формування життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в 

соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал; 

 активізація роботи з педагогічної просвіти батьків для покращення ефективності 

результатів сумісної виховної роботи з учнями. 

 Випускник – новатор 

Всі  напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та 

виконуються  згідно з річним планом виховної роботи, планами роботи класних 

керівників, планом МО класних керівників та керівників гуртків. 

Велике значення приділялось заходам національно-патріотичного 

спрямування. 

1. Проведення циклу уроків мужності та профорієнтаційну роботу серед 

старшокласників та їх батьків на подальшу службу в  Збройних силах України. 

1. День соборності України (22.01.2019):  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
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 Книжкова виставка  до Дня Соборності та Свободи України. «Вона наш витвір, 

наша  мрія, соборна , вільна Україна»; 

 Тематичний літературний перегляд  «Соборність - це єдність і злагода»; 

  Створення  національно-патріотичне панно « Єдина Україна»; 

 Конкурс малюнків «Соборна Україна–  це значить, що наша Держава – єдина!»; 

 Єдиний урок Соборності «Єднання заради Незалежності»; 

 Ділова гра «Живий ланцюг» як символ єдності України»; 

 Виховна година «Україна в нас одна»; 

 Перегляд документальних фільмів, які відображають події Української революції 

1917-1921 років. 

2. Проведення  заходів  щодо відзначення  пам` яті Героїв Крут: 

 Уроки пам’яті «Крути – за славу і честь України»; 

 Інформаційна хвилина «Пам'ятай про Крути»; 

 Перегляд та обговорення історичного фільму «Бій під Крутами»; 

 Година історичної пам’яті «Україною ми жили, за Україну полягли»; 

 Круглий стіл «Українська революція 1917-1921 р.р.: кров’ю окроплені»;    

 Крути – смолоскип у майбутнє»; 

 Книжкова виставка на тему: «Біль мого народу – Крути». 

3. Проведені заходи щодо відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту:  

 Оформлення тематичної виставки літератури у бібліотеці «Людяність у 

нелюдяний час»; 

 Бесіда: «Трагедія, історія, пам’ять»; 

 Перегляд мультимедійних презентацій «Голокост - знищення фашистами людей 

Європейської нації»;  

 Виставка фотоматеріалів «Місця, пов'язані з пам'яттю про Голокост»; 

 Виступ лекторської групи «Уроки Голокосту та толерантність»; 

 Оформлення тематичної виставки літератури у бібліотеці «Людяність у 

нелюдяний час»; 

 Бесіда: «Трагедія, історія, пам’ять»; 

 Перегляд мультимедійних презентацій «Голокост - знищення фашистами людей 

Європейської нації»;  

 Виставка фотоматеріалів «Місця, пов'язані з пам'яттю про Голокост»; 

 Виступ лекторської групи «Уроки Голокосту та толерантність». 

4. День пам’яті Героїв Небесної сотні: зустріч  з сержантом 81 Окремої десантної 

штурмової бригади 5 батальйону тактичної групи Водченко Антоном Андрійовичем 

(23.11.1993); круглий стіл «Чому мирна акція громадянського спротиву 

перетворилася на силові протистояння активістів Євромайдану та міліції?»; участь у 

Всеукраїнській акції «Ангели пам’яті».; показ документальних  фільмів «Зима, що 

нас змінила», «Революція Гідності», присвячених історичним подіям в Україні під 

час Революції Гідності (листопад 2013 – лютий 2014року). Показ 

документальних  фільмів «Зима, що нас змінила», «Революція Гідності», 

присвячених історичним подіям в Україні під час Революції Гідності (листопад 2013 

– лютий 2014року). 

Виховання милосердя є ще одним з пріоритетних напрямків виховання 

громадянина. Саме з цією метою в школі створено волонтерські загони. Волонтери беруть 

участь у благодійних заходах «Дітям Чорнобиля», «Портфель другові», «Голуб надії», 

акції милосердя з надання допомоги переселенцям та  учасникам  бойових дій. З метою 

підтримки та виховання поважного відношення до ветеранів ДСВ та ветеранів АТО, 

вчителів-пенсіонерів, людей похилого віку та інвалідів проводяться традиційні заходи: 

місячники практичної допомоги, операції «Благоустрій», концерти для ветеранів, новорічні 
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ранки для дітей-інвалідів . У школі оформлено куточок  «Всі ми різні, але всі ми рівні» до 

Міжнародного Дня інвалідів; 

 Поновлено карту Зони корисної дії у мікрорайоні школи з метою надання допомоги 

ветеранам  Другої Світової Війни  та ветеранам педагогічної праці. На обліку 

перебуває  1 ветеранів  Другої Світової Війни  та  16 ветеранів педагогічної праці; 

 Надано допомогу ветеранам  Другої Світової Війни  -  1 ч., та ветеранам 

педагогічної праці – 6 ч.; 

 Практична допомога: прибрано територію - 64 кв.м. (вивіз сміття, прибирання 

подвір’я, під’їздів , присадибної ділянки, прибирання квітника та перекопка 

клумби); 

 Для порятунку життя Івана Коліберди. Учні 1-11 класів зібрали кошти у сумі 

1000(одна тисяча гривень),які були переведені на рухунок -мами хворого хлопчика;  

 Акція «Серце до серця»  - переведені 800 гр.; 

 Класними керівниками 1-11 класів проведено «Тиждень милосердя» під час якого 

були проведені наступні заходи: 

 Виховний захід до дня волонтера "Українські волонтери, відважні й дивовижні"; 

 Виховноий захід "Волонтери - люди доброї волі"; 

 ВІДЕОРОЛИК «Добро»; 

 «Волонтери -за здоровий спосіб життя!» Майстер-клас; 

 Тренінг по волонтерству  «Волонтер? Так, я хочу бути волонтером!»; 

 Круглий стіл «Популяризація та активізація волонтерського руху»; 

 Майстер-класи на тематику «Як приємно здивувати оточуючих». 

В шкільної бібліотеці оформлено виставку літератури  «Герої Перемоги». 

Робота класних керівників. Згідно з принципами і положеннями нормативних 

документів про освіту, рекомендаціями міського методичного кабінету, відповідно до 

структури методичної роботи в закладі, методична робота в минулому навчальному році 

була спрямована на  впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних 

технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями.  

Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких 

відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них ціннісного 

ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, 

ставлення до держави. Методична тема  в 2018-2019 р. була :    діяльність класного 

керівника щодо створення умов для формування здоров'язберігаючої компетентності 

та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального потенціалу 

учнів. Вдосконалення національно-патріотичного виховання школярів в умовах 

утвердження незалежності України 

та працювали над вирішенням наступних завдань: 

1. Організація національно – патріотичного виховання дітей у навчальному закладі; 

2. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних 

керівників із питань здоров’язберігаючих технологій; 

3. Оволодіння класними керівниками основами інформаційно-комунікативних 

технологій для використання у виховній роботі; 

4. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням 

сучасних форм і методів роботи; 

5. Вивчення , узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи 

класних керівників. 

За період 2018 -202019 навчального року було проведено 4 засідань МО, на яких було 

розглянуто питання:   
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 Перше засідання. Основні напрямки виховної роботи на 2018-2019 навчальний 

рік. Робота класних керівників щодо організації спортивних змагань 

фізкультурних пауз, хвилинок, ранкової гімнастики до початку занять. 

 Друге засідання. Доповідь на тему: «Система роботи класного керівника по 

впровадження інноваційних технологій виховання у виховному процесі класу»; 

«Використання ІКТ – не самоціль, не данина моді. Це – потреба часу»; 

«Використання інноваційних педагогічних  технологій   виховання  у виховному  

процесі початкових класів». 

 Третє засідання. Тема: круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна 

школа. Маски боулінгу»; «Школа безпеки « Як застерегти дитину від інтернет – 

залежності»; «Методика підготовки та проведення класних виховних годин». 

 Четверте засідання. Підбиття підсумків роботи методичного об’єднання  

класних керівників з виховання учнів  у 2018/2019 навчальному році. 

       В роботі МО брали участь класні керівники усіх класів. Класні керівники були у 

постійній співпраці з батьками. На батьківських зборах розглянуті питання: результати 

навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану 

дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної 

підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів,безпека життєдіяльності учнів в літній 

період.   На батьківських зборах виступали вчителі – предметники,  які ознайомили батьків 

про стан успішності дітей та проблемами, які виникають під час навчання. 

Проаналізувавши роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити 

висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають 

результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів 

учнівського самоврядування. Роботу МО вважати задовільною.   

Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження травматизму 

та безпека життєдіяльності учнів. 

Розвиток учнівського самоврядування. Пріоритетним напрямком виховної роботи є 

співуправління «Юність», що є одним з провідних засобів перетворення школи навчання 

на школу життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками 

вибору засобів та шляхів її здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду 

учнів. Завдання організації – згуртування дітей, підлітків та дорослих, розвиток їх 

здібностей, виховання віри в себе, свої сили, любові до своєї родини, краю; пізнання і 

збереження краси рідної природи, вивчення історичного минулого і сьогодення України. 

За ініціативи лідерів учнівського самоврядування проходили свята «Свято Миколая», 

святкування Нового року. В підготовці та проведенні Свята першого та останнього  

дзвоника; підготовка концерту до Дня працівника освіти;  до Дня захисника України; 

новорічні дискотеки. Організовано і проведено такі акції: 

 «Акція милосердя»; 

 акція «Серце до серця»; 

 «Увага! На дорозі – діти»; 

 «16 днів проти насильства»; 

 «Шкідливим звичкам: «Ні !»; 

 «Запали свічку»; 

 «Чи знаєш ти свої права, дитино»; 

 «Зробимо Україну чистою». 

 Надана адресна допомога ветеранам війни. Постійно проводяться загальношкільні  

тематичні лінійки, де грамотами, подяками нагороджуються переможці шкільних, міських  

олімпіад, конкурсів, змагань.  
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Члени шкільного самоврядування надають велику допомогу в організації виховної 

роботи в школі, що сприяє вихованню в них самостійності, ініціативності, розвитку 

творчих здібностей та обдарувань, виробленню активної життєвої позиції. 

Робота гуртків. З метою створення умов для самореалізації  особистості відповідно 

до здібностей, інтересів, талантів, в школі організовано  у 2018-2019 навчальному році 

роботу гуртків, загонів та шкіл волонтерів, лідерів: 

«Євріка» - Монжосова Н.В.; (10 учнів) 

«Юний хімік» - Губанова А.Ю..;(15 учнів) 

 «Знай свої права» - Висоцька А.Н.; (13 учнів) 

ЮІД – Панасенко О.П.; (10 учнів) 

ДЮП – Шубіна А.В..; (10 учнів) 

Школа волонтери , Школа лідера, «Джура» ( 15 учнів) - Попова  К.Ю. ; 

 «Світанкова Луганщина»- Дробаха Н.І..; (10 учнів) 

«Друзі книги» - Бабушкіна Н.М.(10 учнів) 

На високому рівні працюють центр «Дозвілля», центр «Суспільно-корисних справ».  

Участь у Всеукраїнській акції «Чиста Україна – чиста земля» - проведення суботників у 

вересні, квітні. Всі учні були охоплені різними громадськими дорученнями – тимчасовими 

і постійними, залучені до роботи в гуртках та секціях. 

В школі проводиться рейтинг по класах за напрямками: чергування, поведінка, 

оформлення класних куточків, прибирання закріпленої території, важливі загальношкільні 

заходи, за, які учні отримують відповідні бали, мотивуючи учнів школи до участі в житті 

школи.. 

         Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії 

адміністрації, вчителів, і батьків .  

Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця навчального закладу з 

батьками, оскільки саме сім’я значно впливає на процес розвитку особистості дитини. 

Тому важливе і відповідальне завдання вчителя  - зробити батьків активними учасниками 

педагогічного процесу. 

   Зростання ролі батьківського комітету в житті школи, з кожним роком 

набуває  партнерських взаємовідносин між учасниками навчально-виховного процесу та 

батьками на базі довіри та взаємодопомоги. Залучення батьків до активного життя школи 

та дітей відбувається за рахунок: індивідуальних бесід, анкетування, загальношкільних 

батьківських зборів, залучення батьків до участі та проведенні  свят. 

Тематика батьківських зборів: 

 Педагогічний всеобуч для батьків «Моральний клімат у сім'ї, методика 

вирішення конфліктних ситуацій в родині»;  

 «Золоті правила виховання щасливих та здорових дітей»; 

 «Сучасні життєві пріоритети виховання»; 

 Батьківська конференція  «Ненасильницьке спілкування – ключ до 

взаєморозуміння». Поради «Як допомогти дітям упоратися з боулінгом»; 

 Педагогічний всеобуч для батьків «Соціалізація особистості та сприяння 

творчому розвитку учнів в родині»; 

 Батьківські збори « Безпека на кожний день». 

        У часть батьків у загальношкільних святах: Свято Першого дзвоника; Новорічна 

казка;    Свято Останнього дзвінка;  випускний для 4 та 11 класу.  

Участь у  конкурсах: 

 «Знай і люби свій рідний край»; 
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 « Новорічна композиція»; 

 «Декоративно-прикладне мистецтво»;  

 «Природа і творчість» та  інші  конкурси .   

     Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на правову 

освіту учнів, батьків та педагогів. Підготували план заходів спрямованих на запобігання та 

протидію боулінгу:  ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з: - поняттям 

булінгу; - соціально-психологічними передумовами його виникнення; - причинами прояву 

насильства; - види булінгу; - учасники булінгу.  

 Організація превентивної роботи в школі щодо запобігання булінгу: - регулярне 

анонімне опитування здобувачів освіти учнів про поширення випадків насильства; - 

обговорення проблеми булінгу в групах, класах,  батьківських зборах; - посилення 

нагляду викладачів за вихованцями на перервах і на території закладу; - навчання 

педколективу стратегіям профілактики цькування і втручання при виникненні 

насильства серед учнів; - співпраця в цьому напрямку зі спеціалістами ССД, Сектор 

молодіжної превенції, ЦСССДМ , СКМДД і громадськими організаціями.  

 Прийоми роботи із зупиненя булінгу у навчальному закладі: - організація 

ефективної роботи класних керівників щодо запобігання булінгу. - здійснення 

заходів, спрямованих безпосередньо проти булінгу за участю психологічної служби. 

 Алгоритм дій у випадку проявів булінгу в школі.  

 Психологічна, педагогічна робота з: - жертвами булінгу; - булерами; - 

спостерігачами булінгу.  

 Відповідальність за випадки булінгу в  школі.  

Реалізація у школі право просвітницького проекту: книжкова виставка – «Права 

людини» - презентація видань про права людини; круглий стіл на тему: «Кримінальне 

право відповідальність за окремі види злочинів». Конкурс рефератів на тему: «Мої 

права та обов’язки». Тренінгові заняття «Підлітки мають знати свої права». Години 

спілкування, диспути про права і обов’язки учнів: «Я і мої права» - 1-4 кл,  «Право, 

обов’язок і честь» -5-6 кл,  «Ти серед людей» - 7 кл, «Декларація прав людини –права і 

обов’язки кожного жителя планети» - 8 кл, «Право, обов’язок, свобода та 

відповідальність» -  9 клас. 

Одним із напрямків виховної роботи школи було формування здорового способу 

життя. З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного 

фізичного та психічного розвитку дітей протягом навчального року робота проводилася 

класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час. Протягом року 

проведено: оформлення інформаційних куточків щодо пропаганди здорового способу 

життя та профілактики шкідливих звичок:«7 правил здорового способу життя», «Міфи та 

правда про здоров'я», «10 способів покращення самопочуття»(для учнів, батьків, учителів). 

 Проведення виставки-конкурсу малюнків «Абетка здоров’я»; 

 Круглий стіл «Чи дотримуються права та охорона здоров’я  дитини у сучасному 

суспільстві?»; 

 Тематична поличка «Здоров’я – дорожче за багатство»; 

 Ток-шоу  «Що потрібно зробити сьогодні, щоб бути здоровим та щасливим у 

майбутньому»; 

 Трудовий десант «Хай школа наша сяє чистотою»; 

 Відео - дайджест «Про здоровий спосіб життя»; 

 Інформаційний буклет «Здоров’я - життя»; 

 Перегляд та обговорення мультфільму «Я советую вам, дети – не гуляйте в 

Интернете»; 

 Спортивні змагання  «Бути здоровим – престижно!». 
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Щорічно проводиться робота з попередження дитячого травматизму, яку 

організовано у відповідності  до вимог статті 15 Закону України «Про охорону праці», 

«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і закладах освіти».  

На початок навчального року, з метою покращання умов безпеки життєдіяльності 

у учнями та персоналом школи проводяться інструктажі з питань охорони праці та 

техніки безпеки, вивчаються нормативно-правові акти з питань охорони життя і 

здоров'я дітей. Організація чергування учнів та учителів по школі. 

На засіданні м/о класних керівників  проведена бесіда з дотримання та виконання 

санітарно-гігієнічних вимог: природне і штучне освітлення,  повітряно-тепловий режим, 

профілактика і попередження травматизму і дорожньо-транспортних подій, про звіти з 

профілактики роботи з безпеки життєдіяльності учнів. 

Класними керівниками 1-11 класів проведено  бесіди, просвітницька робота з учнями та їх 

батьками щодо правил безпечної поведінки біля водоймищ, щодо правил користування 

електроприладами, щодо попередження дитячого травматизму взимку та осеній  період, 

щодо вивчення правил дорожнього руху, при користування газом, щодо запобігання 

травматизму від вибухо-небезпечних предметів один раз на тиждень згідно плану виховної 

роботи. 

 Написання диктантів, переказів, творчих робіт з питань пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту; 

 Бесіда «Безпека на дорозі»; Практична робота «Вивчення небезпечних місць на 

дорогах поблизу школи» ; 

 Виховна година «Правила поведінки в громадських місцях»; 

  Бесіда «Дорога наш друг»; виховна година «Небезпека на дорозі»; 

 Ток-шоу «Здоровий спосіб життя»; 

  Практичне заняття «Дорога наш друг чи ворог»; 

  Виховна година «Хай дитина знає кожна – жартувати з вогнем не можна»; 

  Бесіда «Безпечна дорога додому»; 

  Усний журнал «Бесіда життя у побуті»; 

 Бесіда «Жити здоровим – найцінніше у житті»; 

 Година спілкування «Здоров’я і шкідливі звички»; 

 Практичне заняття «Здоровим бути модно»; 

  Бесіда «Молодь та здоровий спосіб життя»; 

 Перегляд відео «Ми за здоровий спосіб життя»; 

  Година спілкування «Основні принципи порятунку та захисту людей»; презентація 

з подальшим обговоренням. 

У кабінетах оформлено куточки щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму та 

оновлено стенд «За здоровий спосіб життя». Питання профілактики всіх видів дитячого 

травматизму серед учнів обговорюються на батьківських зборах. 

Ведуться журнали для реєстрації інструктажів із охорони праці працівників та учнів 

школи. Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності діють відповідно до наказів по школі. 

  У  навчальному закладі організовано роботу щодо виконання Комплексної програми 

профілактики правопорушень.   Основним завданням адміністрації навчального закладу 

залишається сприяння підвищенню ефективності роботи щодо профілактики злочинності 

та правопорушень серед учнівської молоді; удосконалення форм соціальної підтримки 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; сприяння ранньому виявленню 

кризових сімей і забезпечення захисту прав дітей, які в них виховуються. 
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Що чверті проводиться звірка щодо обліку дітей, схильних до правопорушень, 

бродяжництва, жебракування, дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та дітей пільгових категорій, про що складається відповідний акт. 

У навчальному закладі  постійно вживаються заходи щодо раннього виявлення сімей, 

які опинились у складних життєвих обставинах. 

№ Пункти Міської програми 

профілактики злочинності на 

2018-2020 року 

Заходи щодо виконання Міської програми 

профілактики злочинності на 2018-2020 

року 

5.1 Вести єдиний банк сімей з дітьми та 

молоді, що опинилися у складних 

життєвих обставинах, або таких, що 

схильні до вчинення правопорушень 

чи про яких є данні про втягнення у 

злочинну або іншу антигромадську 

діяльність. 

Вести єдиний банк сімей з дітьми та молоді 

 

1  учень на обліку ВШО 

5.2 Забезпечити своєчасне виявлення 

батьків або осіб, що їх замінюють, 

які ухиляються від виконання 

передбачених законодавством 

обов’язків щодо створення 

належних умов для життя, навчання 

та виховання дітей, а також їх облік 

і систематичну перевірку виконання 

ними їх обов’язків, надання таким 

особам необхідної допомоги. 

 

 

таких випадків немає  

5.3 Проводити спільні оперативно-

профілактичні операції з метою 

запобігання негативним проявам 

серед неповнолітніх, у т.ч. пияцтва, 

наркоманії, дитячої бездоглядності 

та безпритульності, виявляти дітей, 

які жебракують, вчиняють 

правопорушення або стали 

жертвами злочинної діяльності 

дорослих. 

Систематично проводиться операція 

«Урок» з виконання  Закону України  «Про 

освіту» 

Проводяться тижні правових знань, 

місячники з пропаганди здорового способу 

життя з залученням  працівників ССД,  

Представників Сектору молодіжної 

превенції   ЛВП ГУНП, , медичних 

робітників з метою превентивного 

виховання. 

Постійно проводяться рейди у 

малозабезпечені та багатодітні родини з 

метою запобігання негативним проявам 

серед неповнолітніх 

и5.4 Виявлення та притягнення до 

відповідальності дорослих осіб, які 

негативно впливають на виховання 

дітей, втягують неповнолітніх у 

злочинну діяльність, наркоманію, 

проституцію, жебрацтво тощо 

Таких випадків немає 
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5.5 Здійснити рекомендаційні заходи 

щодо забезпечення зайнятості 

підлітків, які не мають постійних 

доходів і джерел для існування, 

організації їх дозвілля й відпочинку, 

для чого необхідно надати учням та 

студентам послуги у 

працевлаштуванні для роботи у 

вільний від навчання час і під час 

канікул. 

- Всі учні мають постійні доручення 

в класі; 

- охоплені гуртковою роботою ; 

- учні з малозабезпечених та 

багатодітних родин 

оздоровлюватимуться у 

пришкільному мовному таборі. 

 

Проведення заходів на виконання Міської програми профілактики  злочинності на 2018-

2020 роки: 

 Відеолекторій: «Чи повинні жінки та чоловіки мати рівні права?»; 

 інформації в батьківських куточках «Міжнародний день ООН із викоренення 

насильства щодо жінок».   Година спілкування  «Почуйте душею голос дитячого 

серця»; 

 Круглий стіл «Людина – дар, а не товар!»( 9 клас). Заняття з елементами тренінгу 

«Робота за кордоном: міфи та факти»  (10-11 клас). Робота з батьками на тему: 

"Життя – найцінніший скарб"; 

 Бесіди по класах «Правила соціальної поведінки людей: люди з обмеженими 

фізичними можливостями» (7-11 кл.). «Толерантне ставлення до всіх людей» (1-4). 

Уроки толерантності: «Доброзичливі стосунки з оточуючими»(5-6); 

 На нараді при директорі розглянуто питання  «Про стан роботи з соціального 

захисту та охорони дитинства (Закон України «Про попередження насильства в сім'ї, 

Закон «Про охорону дитинства»); 

 - Виготовлення та поширення буклету серед учнів «Торгівля людьми – сучасний 

прояв рабства»; 

 Коло ідей  «Як зупинити насильство» 10-11 класи; 

 Практикум  «Аналіз ситуації » 5-7 класи; 

 Конкурс плакатів  «Ми – проти насильства»; 

 У шкільній бібліотеці оформлено виставку «Великі права маленької дитини».  

Робота школи щодо соціального захисту дітей була спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». Робота з даного напрямку проводилася відповідно 

до річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи соціального 

педагога з організації соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей девіантної 

поведінки та плану заходів щодо виконання Комплексної програми профілактики 

жорстокого поводження з дітьми. Із метою реалізації прав дитини на життя, охорону 

здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості  на засідання 

педагогічної ради розглянуте  питання: «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості». 

Також проводилось:  

 На нараді при директорі розглянуто питання  «Про стан роботи з соціального захисту 

та охорони дитинства (Закон України «Про попередження насильства в сім'ї, Закон 

«Про охорону дитинства»); 

 Педагогічний всеобуч для батьків «Сучасні життєві пріоритети виховання»; 

 Засідання Ради профілактики  «Про виконання плану заходів щодо виконання 

комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції 
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громадян, що переселились з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО в інші регіони України»; 

 Профілактичні бесіди з учнями щодо поведінки під час навчально – виховного 

процесу,зниження рівня успішності через погану поведінку, профілактики негативних 

явищ серед неповнолітніх, «Відповідальність за вживання слабоалкогольних, 

тютюнових виробів», бесіда з учнями та батьками «Суїцид неповнолітніх», «Вплив 

паління на організм людини». Виховні заходи «За здоровий спосіб життя», урок  «Твоє 

здоров'я та паління ». 

  Аналізуючи учнівський контингент школи , маємо кількість учнів пільгових категорій: 

 кількість дітей з багатодітних родин – 20; 

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки – 4; 

 діти, які постраждали від ЧАЕС  –  1; 

 діти-інваліди:   – 4; 

- дітей із малозабезпечених сімей – 1; 

- дітей з сімей учасників бойових дій  в зоні антитерористичної операції –   2;        

- діти , які є внутрішньо переміщеними особами  - 10.    

Організовано  безкоштовне харчування для учнів школи з числа: 

-  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 4 учнів;  

- дітей із малозабезпечених сімей – 1 учнів;      

- дітей з сімей учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції – 2 ;                                    

- учнів 1-4 класів. 

Проведення заходів: 

 Відеолекторій: «Чи повинні жінки та чоловіки мати рівні права?»; 

 Інформації в батьківських куточках «Міжнародний день ООН із викоренення 

насильства щодо жінок».   Година спілкування  «Почуйте душею голос дитячого 

серця»; 

 Круглий стіл «Людина – дар, а не товар!»( 9 клас).. Заняття з елементами тренінгу 

«Робота за кордоном: міфи та факти»  (10-11 клас). Робота з батьками на тему: 

"Життя – найцінніший скарб"; 

 Бесіди по класах «Правила соціальної поведінки людей: люди з обмеженими 

фізичними можливостями» (7-11 кл.). «Толерантне ставлення до всіх людей» (1-4). 

Уроки толерантності: «Доброзичливі стосунки з оточуючими»(5-6) 

Отже, протягом 2018-2019 н.р. основні заходи по забезпеченню соціального захисту 

дітей, позбавлених батьківського піклування, виконані.  

У  2018 - 2019 навчальному році учні нашої школи взяли участь у міських та 

обласних конкурсах: 

№  

Назва конкурсу 

 

Місце  

1.  Акція учнівської молоді «Українська революція: 100 

років надії і боротьби» 

(01.12.18) 

Первое в город. 

Перв.место в обл.. 

2.  Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської 

молоді 

«МОЯ БАТЬКІВЩИНА  - УКРАЇНА» 

участь 

3.  КОНКУРС ЕСЕ «ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З 

ДОБРА» (на тему загальновідомих висловів В.О. 

Сухомлинського) Малюнок 

І 

ІІ 

4 Міський конкурс ―Природа і творчість» 5 шт. 

5 Міський конкурс  «Мій рідний край-Луганщина». І, ІІІ 

6 Конкурс  – виставки ―Чудовий світ орігамі‖. І 

7 Trollface-фотографії "Собака - унікальне створіння". участь 
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Положення додається. 

Лисичанський педагогічний коледж. 

8 Визитівка   роїв  Участь 9 місто 

9 Конкурс пошуково-дослідницьких робіт   «Героїв 

пам’ятаємо імена» : 

 «Герої не вмирають»,  

ІІІ 

10 Флеш-моб «На краще відео про щеплення»  

11 «Тиждень безпеки дорожнього руху»  

12 Конкурс  учнівських есе «Права людини крізь призму 

сучасності»  

 

13 Відун ІІ 

14 «Герої поруч» есе участь 

15  Міжнародний конкурс  з української мови імені Петра 

Яцика  

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 

молоді імені Тараса Шевченка 

І,, ІІІ, ІІІ 

ІІ 

ІІІ  

16 Інтернет-урок права 24 уч. 

17 Прикрасимо ялинку участь 

18 Замість ялинки-букет  

19 Зимові фантазії 1, 1 

20 «Лист герою», «Малюнок на фронт», Вірш захиснику»  

21 Стих про полицию  

22 Он-лайн - олімпіада «На урок»: 

- з української  мови та літератури; 

- математика. 

І  

ІІ,ІІ,ІІ  

ІІ 

23 Он-лайн - олімпіада «Всеосвіта» з української  мови І 

ІІ, ІІ 

24 Конкурс  "Космічні фантазії"  ІІ. І. І. І.  ІІ. ІІІ. ІІ. ІІ. ІІІ. 

ІІІ  

25 Конкурс  витинанки І,І 

26 Творчий конкурс під гаслом «Об’єднаємось ж, брати 

мої!» 

ІІІ, ІІІ,   ІІ- обл.. 

27 Виставка-конкурс м’якої іграшки «Дитячі улюбленці» ……… 

28 Конкурс з початкового технічного моделювання участь 

29 Світ моделей участь 

30 Конкурс малюнка Охорона праці  

31 «Соняшник» 05.03.19 

32 Олімпіада "Основи правознавства"  

33 Проекти Всеукраїнська рада старшокласників у 2019 р. Травень-грудень 2019 

34 Конкурс дитячих малюнків та робіт декаративно-

прикладної творчості «Кращий пожежний – це ти 

обережний». 

10.02 

35 Всеукраїнському фізичному  конкурсі «Левеня-2019»  

36 Олімпіада з фізики «Радіоолімпіада» для школярів 7-11 

класів 

 

37 Муз. Школа . Концерт. (Київ, Черновци )  

39 STEM-освіти "Про проведення онлайн 

уроку з нагоди Дня безпечного Інтернету" 

05.02.19 

40 РЕГІОНАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ ІНТЕРНЕТ-

ФОТОКОНКУРС 

«Сучасний вчитель» 

6 подяк 

5 сертифікат  
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41 Конкурс "Змагаймось за моє життя" І, ІІ, ІІ, ….Обл.. 1 м. 

рад.перед. 

42 Конкурс , вірш. «Рими на колесах», дорожній рух. До 15.04.19 

43 Допомога методичному центру в 

підготовці тестів для проведення іспитів з 

базових дисциплін учасників конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН. 

подяка 

44 СТАРТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ПРОЕКТУ «МОЯ КАР’ЄРА В 

УКРАЇНІ»конкурс есе «Моя майбутня 

професія: планування і розвиток». 

Участь 10 кл. 

47 Конкурс «Колосок» 12 місць  

48 Дитячий літературний конкурс «Я – майбутнє України» участь 

49 Конкурс наукових робіт з вітчизняної історії. Конкурс 

наукових робіт серед школярів старших класів 

присвячено 310-й річниці Конституції Пилипа Орлика 

(1710-2020) 

 

50 конкурс «Моя майбутня професія: планування і 

розвиток» (10 кл) 

Участь 10 кл. 

51 Літературний конкурс. Конкурс творческих  работ «Мы 

за трезвую жизнь!» 

 

52 Міський конкурс „Податки очима дітей ‖   

53 Конкурс відгуків школярів «Читай-пиши»  

(10-13, 14-17) 

 

54 міського фестивалю  дитячої та юнацької творчості  

«Таланти твої, Луганщино» 

 

Високий уровень 

56 Виставка-конкурс з науково-технічної творчості «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!» 

_________ 

57 ДЮП 12.03.19 участь 

58 Виставка декоративно-ужитковогота образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

І,І,І.  ІІ 

59 міський дитячо-юнацький літературний   конкурс 

«Проба пера: «Ми діти твої, Україна» 

ПЕРВОЕ  

60 РЕГІОНАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ ІНТЕРНЕТ-КОНКУРС 

«СОЛОВ’ЇНІ ДАЛІ» 

І, ІІ 

61 Конкурс космічних малюнків - Space Art Challenge , 

космічні канікули 

Участь , 3 диплома 

лауреаты 

62 Міський конкурс  «Мій рідний край-Луганщина». 

номінація «Тут все моє і звідси родом я»   

 

63 Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій 

<ITalent> 

 

64 Конкурс спортивних телепрограм та фільмів «Країна 

майбутнього» 

 

65 Міський конкурс "Писанка-надхнення душі» участь 

66 Міський конкурс «Паперові крила»  участь 

67 Фестиваль «Сузір’я Донбасу колискова – 2019» ПОДЯКА 

68 Участі у Всеукраїнському конкурсі 

соц..реклам на екологічну тематику! 

(постер) 

01.04.19 

лауреати 

69 Літературне  читання «Духовные истоки русской 

литературы». Загальна тема цьогорічних літературних 

-------------------- 



27 

читань «Верность». 

70 Всеукраїнський конкурс плакатів «Я – Україна»  

71 Участь у міському єврофестивалю «Молодь крокує у 

Європу». 

 

72 Регіональний конкурс "Екологічний 

марафон-2019" 

 

73 Конкурс «Чому я поважаю професію 

військового - 2019» 

ІІІ, ІІІ, І,     Область ІІ 

74  Малюнки.  Я маю право!  

76 «Добре діло» , звіт по Джуре  

77 Фінал міського етапу Всеукраїнської військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)   

 

78 Євграфов (матим.конкурс) Місця  ІІ, ІІІ.ІІІ 

Проаналізувавши  виховну роботу   за 2018-2019  навчальний рік, можна визначити 

задовільною  (11 місце) 

Тому наш навчальний заклад у наступному навчальному році планує: 

1. Продовжити виховну роботу відповідно до основних Державних нормативних 

документів . 

2. Пріоритетним напрямком та стратегічною метою виховного процесу у 2019-2020 році  

вважати виховання освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і 

патріотів, здатних до інновацій; 

3.Особливу увагу продовжувати  приділити дітям та сім’ям, які переїхали із території 

військових дій, сприяти їх адаптації у нових умовах та нових колективах, залучати їх до 

активної діяльності та участі у позаурочних заходах, надавати можливість реалізовувати 

свій інтелектуальний, творчий, фізичний потенціал на благо України; 

4. Продовжувати роботу з батьками щодо  належного сімейного виховання, відродження 

сімейних цінностей; 

5. Сприяти активній участі учнів школи в міських, обласних конкурсах дитячої та 

юнацької  творчості; 

6.Взяти під особистий контроль зайнятість учнів у позаурочний час;    

7.Тримати на постійному контролі питання профілактики дитячої бездоглядності і 

безпритульності, попередження злочинності та негативних проявів в  середовищі 

неповнолітніх; 

8. Продовжувати надавати перевагу активним формам роботи, що передбачають 

самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального 

досвіду; сприяти формуванню національної свідомості, критичного мислення, 

ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: 

громадській, волонтерській діяльності, соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій 

та проектній діяльності, дискусійним клубам, діяльності учнівських прес-центрів, флеш-

мобам, акціям; 

9. Особливу увагу  приділити дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій, 

сприяти їх адаптації у нових умовах та нових колективах, залучати їх до активної 

діяльності та участі у позаурочних заходах, надавати можливість реалізовувати свій 

інтелектуальний, творчий, фізичний потенціал на благо України. 

 


