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Звіт директора 

КЗ «НВК №1» 

про підсумки роботи за 2016-2017 н. р. 

перед громадськістю та педагогічним колективом. 

(06.06.2017р.) 

 

 

Шановні присутні! Закінчився черговий навчальний рік. 

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу 

навчально-виховного комплексу, адміністрації та директора  

протягом 2016-2017 н. р. 

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27 серпня 2010 року №778 керівник навчального закладу щороку 

звітує про свою роботу на загальних зборах колективу, 

батьківського комітету та громадськості. 

 

1.Загальна інформація про НВК. 

 НВК - комунальний заклад, а значить  належить на правах 

власності територіальній громаді м.Покров. Фінансування 

здійснюється міським управлінням освіти. 

Будівлі експлуатуються з 1965 року. З серпня 2016 року НВК 

налічує три корпуси:  

№1 – шкільне відділення 

№2 – ДНЗ №17, дошкільне відділення 

№3 – ДНЗ №3, дошкільне відділення 

НВК належать земельні ділянки площею  3,0228 га.   
       

2.Кадрове забезпечення. 
 

У 2016-2017 н. р.  штатними педагогічними працівниками 

навчально-виховний комплекс був забезпечений на 100%. 

У НВК ДОШКІЛЬНЕ  ВІДДІЛЕННЯ 

В дошкільному відділенні  працює 34 педагога.  

З них: з повною вищою освітою – 24 особи (70,6% );  

базовою вищою  освітою – 1 педагог;  

неповною вищою освітою – 8 осіб;  

навчаються у ВУЗах -  1 особа.  

мають вищу категорію 3 особи. 

мають І кваліфікаційну категорію – 6 осіб;  

ІІ кваліфікаційну категорію – 6 осіб; 
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Мають педагогічне звання «Вихователь-методист»- 2 педагогічні 

працівники.  

Як і в минулому році в дошкільному відділенні забезпечував 

корекційну роботу з дітьми, які мають мовленнєві порушення 

вчитель-логопед  Приходченко Альбіна Вікторівна. 

Школа: Якісний склад педагогічних кадрів НВК – високий. 

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають  

21 вчитель із 41 вчителя, 

 спеціалістів – 7;  

 вчителів ІІ категорії – 3;  

 вчителів І категорії – 7;  

Серед 41 працівника, 5 мають звання «вчитель-методист»,                    

7 - «старший  вчитель»;  5 педпрацівників нагороджено знаком   

«Відмінник  освіти» 
 

Всього працівників – 138. 
 

Тільки незаплановані зміни у житті педагогічних працівників 

(які бувають, нажаль) інколи порушували хід навчально-виховного 

процесу.  

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової 

освіти педпрацівників. При підборі нових  педагогічних кадрів 

міське управління освіти враховує фахову підготовку  працівника. 

Протягом навчального року серед обслуговуючого персоналу 

кадрових змін, крім робітників з обслуговування приміщень                      

і будівлі та комірника, не  було. 

Час постійно диктує нові вимоги до  вчителя, і нашим вчителям 

постійно доводиться працювати над собою. 

 Адміністрація школи приділяє увагу роботі з забезпечення 

права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. 

 Курси підвищення кваліфікації при ДОІППО в цьому 

навчальному році пройшли вчителі -  11 педагогів  
  

Продовжено роботу відповідно договору про творчу співпрацю 

КЗ «НВК №1» з лабораторією методології і теорії психології  

Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України із  соціально-

педагогічній допомозі у життєвому та професійному 

самовизначенні школярів, їх соціально-культурній адаптації                

(курс «Сходження до творчості» викладач І.М.Охота) 
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 З метою  впровадження педагогічних інновацій  

25 жовтня 2016 відбувся семінар-практикум з педагогами НВК №1 

Критичне оцінювання ресурсів інтернету, який провела Ніна 

Дементієвська, голова правління Громадської освітньої організації 

«Ресурсно-методичний центр «АЙОРН», наукова співробітниця 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, старший тренер, координатор програми Intel «Шлях до 

успіху» в Україні. 

Семінар-практикум став ще одним кроком в опануванні нових 

знань та навичок фахівців закладу, що працюють за програмою 

Intel. На зустріч з Ніною Дементієвською ми очікували давно, 

однак насичений графік науковця певний час не дозволяв втілити 

заплановане у життя.  

Вчитель фізики з 18-річним стажем, вона зустрічається                  

з колегами, аби разом побудувати, за її словами, «товариство 

відповідального   вчительства». На це налаштований і педагогічний 

колектив   закладу. 

Основним же було спілкування у рамках семінарної теми 

«Критичне оцінювання ресурсів інтернету вчителями та 

школярами». Як навчити учнів використовувати тільки достовірну 

інформацію у навчальній діяльності та житті? Які існують 

інструменти і техніки формування цих навичок? Як може Інтернет 

допомогти розвивати критичне мислення і бути вільними від 

маніпуляцій? Про це говорили учасники дводенного тренінгу, які 

наголошували на актуальності піднятої теми, опанування якою 

дозволить вберегти дітей від штучних стандартів, двояких 

технологій. 

І як результат з 01 вересня стартує курс з критичного мислення 

для учнів 9-го класу. Викладач курсу Мельник Л.В. зазначає, що 

впровадження курсу є чудовою нагодою для того, щоб дізнатись 

про одну з ключових компетентностей – критичне мислення – та її 

роль у навчанні протягом життя. 

Учні отримають інструменти, які допоможуть навчитись 

мислити незалежно й аналітично, цінувати факти більше за власний 

досвід. 
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3. Навчальна робота. 

 

У 2016-2017 н.р.  закінчило школу 446 учнів  у 17 класах та                             

202 вихованця у 12 вікових групах дошкільного відділення.  
 

Навчально-виховний процес в цьому навчальному році було 

організовано відповідно до навчального плану та робочого плану 

НВК, погодженими з головою ради школи та затвердженими 

управлінням освіти.  

 

Підготовчий ступінь – дошкільне відділення 

 

Підготовку до школи, початковий розвиток творчих здібностей, 

ранню адаптацію до навчання у школі забезпечуємо через роботу 

гуртків: 
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Нововведенням є секція  карате від КПНЗ «ДЮСШ» на базі 

закладу (тренер Фролов  Михайло  Олегович, випускник                                

КЗ «СЗШ №5»). Усі гуртки є безкоштовними! 
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І ступінь – початкова школа (1-4 класи) 
 

  Закладаються основи знань, навчання проводиться на основі 

державних стандартів, формується первинна цілісна картина 

світобачення.  

Цього року перші класи були розташовані на базі дошкільного 

відділення, що надало можливість легше адаптуватись першачкам 

до навчальних занять. 

Як відомо, Міністерством освіти вже проведено роботу з 

розвантаження навчальних програм для школярів 1-4-х класів, які 

почали застосовувати в молодшій школі з 1 вересня. Програми 

привели у відповідність до вікових особливостей дітей, для цього 

деякі теми перенесено у більш старші класи та скасовано ряд 

вимог, що   ставилися  перед  молодшими  школярами  тощо. 
 

Працюють гуртки та секції на базі закладу: 

 гурток з паперопластики «Веселі пальчики» (керівник Ірина 

Миколаївна  Венцель); 

 секція з карате (тренер Фролов Михайло  Олегович); 

 секція з футболу (тренер Косенко Олексій  Юрійович); 

 створено танцювальний колектив (керівник Кривчук Юлія 

Теодозіївна). 

Особливістю нашої школи є введення замість 3-го уроку 

фізкультури – уроку хореографії. 
 

ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи) 

з до профільним спрямуванням 

 

Розвиток основ навчальної діяльності, активізація пізнавальної 

діяльності, передбачені державним стандартом, введення другої 

іноземної мови (німецької). 

       Для забезпечення саморозвитку та потреб учнів протягом 

навчального року в закладі працювали різноманітні гуртки: 

- шкільне відділення Малої Академії Наук (керівник 

Проценко Ніна Іванівна), 

- «Палітра» (керівник Фесенко Віктор Павлович) 

- Шкільна газета. Юні журналісти (керівник Нагорна Ірина 

Андріївна) 

- «Пошук» (керівник  Калюх  Людмила Іванівна) 

- «Юні квітникарі» (керівник  Бондарева Віта Анатоліївна) 
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- «Аеробіка» (керівник  Кривчук  Юлія  Теодозіївна) 

- «Виготовлення іграшок-сувенірів» (керівник Лобунець 

Людмила  Валентинівна) 

Гуртковці приймали активну участь у міських та шкільних 

заходах, конкурсах, виставках. Про що ми почуємо підводячи 

підсумки виховної роботи.  

З метою розвитку  творчого потенціалу, креативності школярів                       

у 2017-2018 н. р. плануємо забезпечити впровадження в навчально-

виховний процес у 5-6 класах «Технологія  моделювання  простих 

конструкцій та механізмів» маємо 30 комплектів  Лего  конструкторів. 

 

ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи) – профілі навчання: 

історико-філологічний, географо-біологічний, економічний  

 

Готуємо випускника, наділеного всіма необхідними знаннями, 

здатного приймати самостійні рішення, готового до подальшого 

професійного самовизначення, якому сприяють:  

 спецкурси  «Побудова кар’єри» (викладач Ребенок Тамара 

Вікторівна); 

 Євроклуб (керівник  Ремешевська  Олена  Степанівна);  

 ШАП (шкільна академія підприємництва) (координатор 

Наталія Володимирівна Самборська). 

 

Результати  навчання 

 

За результатами 2016-2017 н. р. – 51 відмінник навчання;              

серед учнів 9-го класу маємо  2 учениць, які є претендентами на 

одержання свідоцтва з відзнакою Полєвщикова Єлизавета, 

Даниленко Владислава, вони  мають високі досягнення                           

у навчанні, залишилось підтвердити ці досягнення результатами 

ДПА є претенденти на одержання медалей, і серед учнів                            

11-х класів, золота медаль Сімавонян Карина, срібна медаль 

Єрмакова Марина, Маслак Альбіна, Поступальська Вікторія, а чи 

одержать свої нагороди випускники покажуть результати ЗНО. 

Серед учнів 10-го класу  за результатами річного оцінювання 

відмінницею навчання стала Туз  Аліна.  

Робота  педколективу у 2016-2017 н.р. була спрямована на 

надання якісних освітніх послуг, а саме: 

       було організоване індивідуальне навчання учнів в домашніх 

умовах 3 учням закладу. 
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У 2016-2017 навчальному році учні школи взяли участь у 

олімпіадах: 

у І етапі (шкільному) взяли участь 87 уч. (19,2%),  

у ІІ етапі (міському)  – 59 уч. (23 з них – призери).  
 

       Кращі результати олімпіад  маємо з економіки, англійської 

мови, російської мови, історії, географії, ІКТ, обслуговуючої  праці, 

технологій, фізики,  правознавства. 

Учні закладу – Пономар Єлизавета, учениця 10 кл.,                         

з правознавства, Науменко Максим з технологій вибороли І місця             

у  ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та направлені на участь                   

у ІІІ етапі  (обласному) Всеукраїнських олімпіад.  
 

Учні школи брали участь у різноманітних конкурсах. 

        Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

вправності «БОБЕР» (координатор Охота Ігор Миколайович) 

Вже традиційним у школі стало проведення Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру» (координатор Гаптельманова 

Марина Миколаївна).  

   Кілька років поспіль у школі проводиться Всеукраїнський 

фізичний конкурс «Левеня» (координатор Подольчак Григорій 

Степанович).  

Не менш популярним серед учнів став Міжнародний конкурс  

«Геліантус». (координатор Бондарева Віта Анатоліївна).                   

В конкурсі взяли участь 26 учнів і одержали такі результати: 

– Диплом І ступеня - Щетникова Аліна 5 клас; 

– Грамота з біології - Бережна Анастасія -5 кл., Калюх Вікторія -

5 кл. Мазуренко Діана – 5  кл.; 

– Грамота з фізики - Калюх Вікторія -5 кл. Мазуренко Діана -

5кл.; 

– Сертифікат учасника – 22 учня.  

 

В цьому році спектр участі в конкурсах розширився. Вперше учні 

закладу прийняли участь в Всеукраїнському конкурсі з 

Українознавства (координатор Андрос Дар’я Сергіївна).                            

В  конкурсі  прийняло   участь  28 учнів.  
 

Прийнято було участь в обласному конкурсі з економіки в рамках 

роботи обласної аерокосмічної школи, де учні зайняли третє місце. 

(Ломов Никита - 11 кл., Лисенко Дана – 8 кл.)  
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Учні 8 класу взяли участь в міському конкурсі з математики,                   

де зайняли І місце (уч. Лисенко Дана, Рибалка Михайло, Гаврилова 

Катерина, Рольянов  Владислав, Омененко  Дар’я). 
 

 Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс 

«Колосок», 

 Всеукраїнській грі «Соняшник», 

 Всеукраїнському  інтерактивному конкурсі юних істориків 

«Лелека» 

 Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика,  

 Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч» 

 у ХVІ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості 

«Об’єднаймося  ж, брати мої!» (уч. 9 класу Даниленко 

Владислава  зайняла ІІ місце, вчитель Калюх Людмила 

Іванівна).  

  Конкурс  «Історія міст і сіл України» (робота уч. 9 кл. 

Полєвщикової Єлизавети. направлена в область, вчитель 

Калюх Людмила Іванівна). 

Всього взяло участь – 154 учнів, це становить 34,5% всіх учнів 

закладу (у  2015-2016 н. р. взяло участь -107 учні, це становить 26% 

всіх учнів закладу). 

 

4. Методична робота. 

 

      Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій 

виявляє потребу в досвідчених фахівцях, а значить, виникає гостра 

необхідність у якісному навчанні сьогоднішніх учнів технічним 

дисциплінам: математиці, фізиці, інженерії, програмуванню. 

Україна потребує значної кількості висококваліфікованих 

спеціалістів в інноваційній сфері, які стануть запорукою успішного 

економічного розвитку та конкурентноспроможності нашої   

держави. 

      Одним із напрямків інноваційного розвитку природничо-

математичної освіти є система навчання STEM, завдяки якій діти 

розвивають логічне мислення та технічну грамотність, вчаться 

вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками. 

      Впровадження в навчально-виховний процес STEM-освіти 

дозволить сформувати в учнів найцінніші якості висококласного 

фахівця: 

 уміння  побачити  проблему; 
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 уміння сформулювати дослідницьке  питання і окреслити  

шляхи   його  вирішення; 

 гнучкість мислення та уміння відстоювати свою позицію; 

 нестандартний  підхід  до  справи; 

 здатність до аналізу та синтезу матеріалу; 

 відчуття гармонії в організації ідеї. 

Саме такі вимоги часу зумовили те, що наш комунальний 

заклад з 2017 року включився в експериментальну роботу з 

впровадження STEM-освіти. Заключено договір про 

співробітництво з даного напрямку з національним аерокосмічним 

університетом  ім. М.Є. Жуковського і «Харківський  авіаційний  

інститут». Учні 8,10 класів вже мали можливість проходження 

літньої практики на кафедрах  ХАІ, випускники  користуватимуться  

пільгами  при  вступі.  

      Для вивчення IT у школі створено всі умови: є 2 кабінети 

інформатики та мультимедійний кабінет. У 2017-2018 навчальному 

році заплановано відкриття профільного 10 класу із навчанням 

інформатики та технологій як складової  STEM-освіти. Результатом 

реалізації цього проекту буде розвиток інтересу учнів до техніки та 

новітніх технологій, виховання технічного мислення та всебічна 

підготовка учня за поглибленими програмами. 

      На міжнародному рівні визначено - STEM-освіта має 

починатися з раннього дошкільного віку і проводиться до випуску 

зі школи. 

Педагоги  дошкільного закладу були активними учасниками  

міської методичної роботи. Необхідно відмітити що в жовтні                  

2016 року на базі дошкільного відділення відбулося засідання 

міського семінару-практикуму для вихователів старших груп ДНЗ 

та вчителів початкових класів на тему «Співпраця ДНЗ і школи з 

питань особистісно-творчого зростання дитини на етапах 

впровадження Базового компонента дошкільної освіти та 

Державного стандарту початкової загальної освіти», в березні                          

2017 року на базі дошкільного  відділення  відбулося  засідання  

міського семінару-практикуму з проблеми «Патріотичне виховання 

дітей раннього  та дошкільного віку» на тему «Родинні традиції – 

джерело словесної творчості  дошкільників», а також у квітні                  

2017 року  на базі дошкільного відділення  відбулося засідання 

міської Асоціації музичних керівників ДНЗ міста «Подих 

натхнення».   
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Протягом року  на базі закладу було проведено засідання 

семінарів-практикумів для вчителів міста: 

-для вчителів початкових класів «Шляхи удосконалення 

математичної навченості молодших школярів», керівник 

Красовська  А.П.; 

- для вчителів української мови і літератури «Інтеграція 

педагогічних технологій на уроках словесності: активізація 

творчого потенціалу учня», вчителі І.А.Нагорна, Н.І.Коваленко; 

- для вчителів інформатики «Безпечне та відповідальне  

використання інтернету в навчально-виховному процесі», вчителі 

інформатики І.М.Охота, О.В.Ворона, І.Б.Потапова; 

-для вчителів з основ здоров’я  «Впровадження проекту «Вчимося 

жити разом» вчитель основ здоров’я  Лобунець Л.В.; 

- для вчителів іноземних мов «Розвиток усного мовлення учнів 

шляхом застосування інноваційних методик та інтерактивних 

технологій для розвитку творчого потенціалу та здібностей учнів» 

вчителі О.С.Ремешевська, А.Е.Нестерова, Н.А.Дощенко; 

-для вчителів фізики «Впровадження  STEM-освіти на уроках 

фізики», вчитель Г.С.Подольчак.  

Для вчителів початкових класів Швець Т.М., вчитель вищої 

кваліфікаційної категорії, старший вчитель, провела майстер-клас               

з теми «Методика розв’язання арифметичної задачі»  

У лютому 2017 року вихователі дошкільного відділення стали 

активними учасниками міського конкурсу «Скриня творчості 

педагога ДНЗ: виготовили авторський посібник для національно-

патріотичного виховання дошкільників». Журі відмітило 

педагогічну  цінність, сучасність та актуальність авторського 

ігрового посібника «Фортеця козацької слави» народознавчого 

напрямку через історію козацтва вихователя Чорної Альони 

Ігорівни, у співтворчості з педагогічним колективом.   

Одним із методичних заходів, спрямованих на виявлення рівня 

теоретичної, методичної і практичної підготовки вчителів, 

визначення їхнього творчого потенціалу, підвищення фахової 

майстерності педагогів, поширення перспективного педагогічного 

досвіду є конкурс «Учитель року». Педагоги  закладу  брали  участь  

в міському етапі  Всеукраїнському конкурсі професійної 

майстерності у номінаціях «інформатика» (вч. Охота І.М.), 

«початкова освіта» (вч. Швець Т.М.).  У номінації «музичне 

мистецтво» керівник ММО Щеднова Н.В. брала участь у складі 

міського журі.  
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  Педпрацівники закладу – активні учасники конкурсів,  
виставок, - педагогами відвідано тренінги:  

для вчителів початкової школи «Мейкерство як напрямок 
впровадження SТЕМ-освіти» (вчитель початкових класів                 
Швець Т.М.) 

для заступників директорів та вчителів початкової школи 
«Навчальний кабінет XXI століття» (Lego, інтерактивні комплекси) 
(заступник директора з НВР Тимтишина О.А.) 

для викладачів предметів природничого циклу «Організація 

науково-дослідної  роботи  учнів» (вчитель  хімії Проценко Н.І.) 

- педпрацівники приймають участь в обласних заходах щодо 

питання експерименту (Годована Г.А., Усенко Л.В., 

Венцель І.М.); 

- взято участь у Всеукраїнському тижні STEM-освіта; 
- проведено заходи до Дня птахів, Дня землі; 
- представлені учнівські науково-дослідницькі проекти в 

рамках шкільної учнівської науково-дослідницької 
конференції (8-11 класи); 

- проведено серію уроків із використанням технології  
STEM-освіти (1-9 класи); 

- відбувся Фестиваль повітряних зміїв; 
- розроблено проекти спецкурсу «Введення в науку»                  

(для 2, 3, 4 кл.) 

Ці заходи забезпечили дієву соціалізацію дітей та учнівської молоді 

в сучасному освітньому просторі. 

Протягом року проводилися 8 предметних тижнів з різних 

навчальних дисциплін, під час яких були проведені: відкриті уроки, 

виховні години, бесіди, конкурси, виставки малюнків, виставки-

презентації учнівських робіт. 

Не можу сьогодні не згадати про роботу бібліотеки, яка 

завдячуючи наполегливій  роботі бібліотекаря Воронкіної  

Катерини Миколаївни докорінно змінила свій вигляд та 

призначення, стала центром навчальної  та наукової роботи. 

Читачів – 460 

Художня  та  галузева  література – 26647 

Підручники – 16876 

Доступ до міжнародних бібліотек через мережу Інтернет 
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5.Виховна  робота. 

  

Активну участь взяли педагоги дошкільного відділення у 

міському Фестивалі дитячої творчості «Дивограй-2017» серед 

вихованців  КДНЗ та НВК  міста, присвяченого 1 червня – Дню 

захисту дітей, який відбувся 01 червня 2017 року на площі                       

ім. І.Сірка. Педагоги дошкільного відділення були відповідальними 

за розробку сценарію, проведення заходу, відповідальними за 

проведення «Параду  квітів» в рамках фестивалю, а також 

підготовку музичного оформлення. Управління освіти Покровської 

міської ради дало високу  оцінку  проведеному  заходу.  

 Протягом  2016-2017 н.р.  заклад  взяв участь  у  68  шкільних, 

міських та обласних  виховних заходах, конкурсах, фестивалях,  

виставках, акціях тощо. Серед них такі, як «День Знань», Фестиваль 

туристичної  пісні, «НВК має таланти», «Козацькі  розваги»,            

«День міста», міський фестиваль «Танець – це рух, здоров’я і 

краса», КВК агітбригад «Молодь – за здоровий спосіб життя», 

театральна вистава «А хто, хто Миколая любить?!», спортивні 

міські змагання  з футболу, баскетболу, легкої атлетики, театральна  

вистава  МНС, заходи до  Дня національної  згоди, Дня  боротьби  

зі  СНІДом, акції «16 днів проти насилля»,  «Подаруй  іграшку  

другу», мітинг-реквієм, присвячений  Голодомору  1932-1933 років,  

мітинг  вшанування    ліквідаторів  катастрофи на  ЧАЕС, цикл 

Новорічних  та різдвяних свят у школі І-ІІІ ступенів  та  в  

дошкільному  відділенні;  конкурси творів, малюнків, плакатів, 

«Чорнобильська палітра», «З Новим роком!»,«Різдвяна зірка», 

«Олімпійський рух: історія  і  сьогодення», конкурс «О»Бачність» - 

присвячений безпеці дорожнього руху, в рамках  діяльності МАН 

відбулась екскурсія  на  завод «P&G» (06.02.2017 р.,                          

вчитель Проценко Ніна Іванівна), День Соборності України,   

мистецький конкурс  «Собори наших душ», експрес-виставка  

«Знай і люби свій край», обласний конкурс «Обдаровані діти – 

надія України», заходи до Дня  Перемоги над нацизмом у Європі, 

до Міжнародного Дня захисту дитини тощо. 

Вчителями української мови та літератури (Нагорна І.А., 

Коваленко Н.І., Шторц О.А.)  організовано  заходи  до                            

ХІІ Міжнародного конкурсу  знавців  української мови ім. П. Яцика  

та мовно-літературного  конкурсу  ім.Т.Г.Шевченка, за  підсумками  

якого  пʼять творчих  робіт  від  закладу  були  відібрані  для  участі  

в обласному  етапі. Кращими  визнано  роботи Сімавонян Карини, 
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11-Б кл. – І місце на конкурсі  ім.Т.Шевченка (вч. Нагорна І.А.),  

Плохути Єлизавети, 7кл. – І місце на конкурсі ім.П.Яцика                     

(вч. Коваленко Н.І.), Лисенко Дани, 8 кл. – ІІ місце                            

(вч. Нагорна І.А.), Ненахової Мирослави, 10кл. – ІІІ місце та 

Єрмакової Марії, 11-Б кл. – ІІІ місце  (вч. Нагорна І.А.).                    

Надано роботу  в рамках  дослідницького конкурсу «Памʼять  

поколінь», присвяченого 150-річчю з дня народження 

М.Грушевського (вч.  Калюх Л.І.). 

 Також, направлено  матеріали  до  участі  в  обласних  

конкурсах-експедиціях  «Моя Батьківщина – Україна» (керівник 

проекту – Андрос Дарʼя Сергіївна), «Звичаї, обряди, традиції мого 

краю» (керівник проекту-Калюх Людмила Іванівна), обласного 

туристсько-краєзнавчого  конкурсу «Золотий  Колобок-2016» 

(керівник проекту – Казарін Олександр Леонідович), обласному 

етапі  Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв 

(керівник Калюх Людмила Іванівна).  

В конкурсі-огляді дитячої творчості «Моє Придніпров’я», 

який проходив за трьома номінаціями «Вокальне та 

інструментальне мистецтво», «Хореографічне мистецтво», 

«Декламування» - заклад  представив 8 номерів. 

Члени журі у роботі керувалися рекомендаціями Положення 

про конкурс. Ними було відзначено багатожанрову якісну 

підготовку художніх номерів КЗ «НВК № 1». 

За результатами конкурсу-огляду журі було визначено  

наступне:  

-Лауреати у номінації «Вокальне мистецтво та 

інструментальна  музика»:  

Прядко Анастасія, Жидовцова Аріна, вокальний ансамбль 

(керівник Щеднова Н.В.), Ремешевський Микита                         

(кл. керівник Ребенок Т.В.). 
 

- Лауреати  у  номінації «Хореографія»: 

хореографічний ансамбль (керівник Кривчук Юлія Теодозіївна), 

дует  

Прядко Анастасія, Ніжегородов Аркадій (кл. керівник Коваленко 

Наталія Іванівна) 
 

-Лауреати у номінації  «Декламування»: 

Ніжегородов Аркадій, Гаврилова Катерина (керівник Коваленко 

Наталія Іванівна); 
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В конкурсі технічної творчості «Наш пошук і творчість тобі, 

Україно!» (30.03.2017р.) взяв участь Романюк Едуард, учень                   

10 класу, творчий керівник – Ребенок  Тамара   Вікторівна.  

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу  дитячої творчості 

«Урок казки» (20.05.2017 р.) взяли участь вихованці 4-А, 4-Б класів 

(вч. Устименко І.М., Венцель І.М.) та юні художники  вчителя ОТМ 

Фесенко В.П. 

У Всеукраїнському конкурсі «Лист до матері» (14.04.2017 р.) 

взяли участь учні 3-А та 3-Б класів (класоводи Красовська А.П., 

Караджова М.В.) 

Серед  шкільних  масових заходів у  зазначений період  слід  

зазначити  високу  активність  класних колективів. Проведено  

шкільний  фестиваль  туристичної  пісні  (23.10.2016 р.) для учнів    

5-11 класів, в  якому  взяли  участь  всі  без  виключення  класи. 

На  міському  конкурсі  талантів  «Дитинка – перлинка» заклад  

представляла учениця  4-А класу  Стрєлець  Карина (класовод 

Устименко І.М.) 

В  міському конкурсі «Мати героя» (16.05.2017 р.) брали участь 

учні таких вчителів, як Нагорна І.А та Коваленко Н.І., за що  були 

нагородженні на міському святі, присвяченому  Дню Матері. 

Збірна команда  закладу  гідно  представила  спортивний  танок 

на  міському  фестивалі  «Життя – це  рух, здоровʼя  та  краса»         

(кер. Ю.Т.Кривчук). На чемпіонаті  міста  з шахів  серед школярів 

команда  закладу  виборола ІІ місце. 

Систематичними в закладі є  засідання  шкільного  парламенту 

ДГО «Веселкова республіка» (педагог-організатор Журавель О.В.), 

члени якого – активні учасники  міських заходів. Так, команда 

закладу «Плененные  здоровьем»» на  міському  фестивалі  КВК 

«За здоровий спосіб життя» 17.11.2016 р. посіла  ІІІ місце.                       

В фестивалі агітбригад ЮІР (23.03.2017 р.) – команда закладу 

«Дорожній  квартал»  була  найкращою і посіла І місце.  

З метою виявлення, підтримки та популяризації творчості 

обдарованих та талановитих дітей, популяризації їх творчості з 

декоративно-вжиткового мистецтва та образотворчого мистецтв            

14 березня 2017 року заклад  взяв  участь у  міському етапі 

(експрес-виставки) «Знай і люби свій край» (далі – Виставці), який  

відбувся у приміщенні КПНЗ «Будинок творчості дітей та юнацтва 

м. Покров Дніпропетровської області». У Виставці  взяли участь   

22 роботи  від закладу: 16 робіт вихованців гуртка «Умілі ручки» 

(керівник Венцель І.М.), 7 робіт  дошкільного відділення 

(вихователі: Ситник Т.Ю.- «Мотанки»; Перга М.В.- «Посуд  з 



 16 

паперу» (техніка виконання – плетіння  з паперу; Соболєва Н.А. та 

Грицай Л.І.- «Прапор України», техніка виконання – 

стрічкоплетіння). 

 Слід відмітити спортивні досягнення  закладу                             

(вч. Поддубцева В.М., Гольдіна Ю.Л.), так  команда НВК №1   

виборола  І  місце та Кубоки  першості  в міських змаганнях   з  

легкоатлетичного бігу серед юнаків, присвячених  Дню  фізичної  

культури  та спорту (вересень 2016 р.); І місце  в  легкоатлетичному  

кросі, присвяченому пам’яті  В.І.Бойко  серед  учнів 10-11 кл. 

(жовтень 2016 р.), ІІ місце  у першості  з  бігу  серед  учнів                 

до 15 років (жовтень 2016 р.) У змаганнях з кульової  стрільби 

команда виборола ІІІ місце (Казарін О.Л., Поддубцева В.М.)                    

В змаганнях з ДПЮ – команда була кращою і  посіла І місце 

(Казарін О.Л., Поддубцева В.М.) В естафеті, присвячені 9 Травня 

команда закладу виборола почесне ІІ місце. Під час спортивно-

патріотичної  гри «Сокіл» (Джура) (23.05.2017 р.) збірна посіла                 

ІІ місце (Поддубцева В.М., Казарін О.Л.). Заклад посів загальне           

ІІІ місце  у спартакіаді  міста, в якій  брало участь понад  150  учнів 

КЗ «НВК №1».  

 

Соціальний захист 

 

Під  час  виховного  процесу  велику увагу в  закладі приділено  

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського  піклування, дітям 

з сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, дітям  

пільгових категорій (соціальний педагог Ягодка Анна Геннадіївна) 

Основною метою роботи соціального педагога в освітньому 

закладі є соціальний захист прав та законних інтересів дітей, 

створення сприятливих умов для розвитку (фізичного, соціального, 

духовно-морального) особистості дитини, надання дитині 

комплексної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі  

сприйняття світу і адаптації у ньому, встановлення зв'язків і 

партнерських відносин між сім'єю та адміністрацією                              

КЗ «НВК №1», управлінням освіти, соціальними службами міста. 
 

За 2016-2017навчальний рік соціальним педагогом надано 130 

індивідуальних консультацій: 

Учням навчально-виховного комплексу з профорієнтаційних 

питань, а також проведено профілактичні бесіди – основний 

напрямок яких, профілактика конфліктів між членами дитячого 
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колективу, порушення статуту закладу, поведінку  учнів на 

перервах  і  на  уроках.  

Батьки учнів отримали індивідуальні консультації соціального 

педагога. Основна тематика – це оформлення довідки на надання 

пільгового гарячого харчування; вирішення конфліктних ситуацій в 

дитячому колективі; профілактична робота, наявність шкідливих 

звичок,  інформування про документи для роботи в трудовому 

колективі і т. п. 
 

 Протягом року звільнено  від  оплати  за  харчування  36 дітей  

зазначених  категорій. 

Аналізуючи  стан охоплення  харчуванням  учнів  закладу, слід  

відмітити, що  на високому  рівні  організовано  харчування в 

наступних   класах: 

 

 

 З метою превентивного виховання для учнів з девіантною 

поведінкою  організовано  циклічні засідання Ради профілактики в 

передостанню середу кожного  місяця. Мають місце  засідання  що 

відбуваються  в  присутності поліції з учнями, що знаходяться на  

внутрішкільному обліку. Відбулась зустріч з представниками 

поліції з приводу  інтернет-безпеки під час використання  

соціальних  мереж (16.03.2017 р.). Системно проводиться  

діагностично-профілактична робота  з дітьми, які  потребують  

особливої  психолого-педагогічної  уваги (практичний психолог 

Мінаєнко Т.А.)   

 На постійному контролі адміністрації відвідування  учнями 

навчальних занять, зовнішній  вигляд  та  поведінка  учнів  під  час  

навчально-виховного  процесу. 

Клас Класний  керівник 
Всього  

у класі 

Всього охоплено 

гарячим 

харчуванням 

дітей 

% охоплення 

харчуванням 

5-А Андрос Д.С. 29 47 162% 

5-Б Гаптельманова М.М. 29 39 134% 

6 Бондарева В.А. 27 35 130% 

7  Ребенок Т.В. 32 42 131% 

8 Коваленко Н.І. 35 44 126% 

9 Калюх Л.І. 17 15 88,2% 

10  Нагорна І.А. 37 20 54,5% 

11-А Шторц О.А 15 7 46,6% 

11-Б Кеніг Ю.В. 23 7 30,4% 
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 Особливу  увагу  слід  звернути на  стан  травматизму  в 

класних колективах  за  2016-2017 н.р., який  представлений у 

наступній таблиці:  

 

№ Дата  

події 
ПІБ дитини Клас 

ПІБ класного 

керівника 

Код 

травми/ 

місце події 

1 
04.10. 

2016 

Янцевич  Максим 

Євгенійович 
3-Б Караджова М.В. 

3:1 

побутова 

2 
07.10. 

2016 

Ковтун  Тарас 

Денисович 
7  Ребенок Т.В. 

3:2 

вулична 

3 
07.10. 

2016 

Дохоян  Сюзанна 

Арсеновна 
2-А Самара А.Ю. 

3:2 

вулична 

4 
09.10. 

2016 

Романюк Едуард 

Олександрович  
10  Нагорна І.А. 

3:1 

побутова 

5 
13.01. 

2017 

Ігнатенко  Вероніка 

Юріївна 
8  Коваленко Н.І. 

3:1 

побутова 

6 
23.01. 

2017 

Матвєєв  Артем 

Геннадійович 
10  Нагорна І.А. 

3:1 

побутова 

7 
06.02. 

2017  

Савенко Владислав 

Анатолійович 
5-Б Гаптельманова М.М. 

3:4 

шкільна 

      

  Особливо під час літніх місяців 

     

6.Співпраця з батьками. 
 

Виховання учня у сім`ї та НВК – щоденний нерозривний 

процес. Тому педагогічний колектив  працює у тісній співпраці з 

батьківським колективом, особливо батьківським активом з метою 

створення  найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку 

школяра. Батьки є соціальним замовником  комплексу, тому беруть 

активну участь у навчально-виховному процесі, і не тільки в 

матеріальному вимірі, хоча як у великій сім`ї нам потрібно багато. 

Батьківська громадськість приймає активну участь у  різноманітних 

заходах (День здоров`я, організація і проведення майстер-класів, 

виховних заходів, організація та  супровід  учнів під час екскурсій, 

контроль за роботою їдальні, підготовка приміщень НВК до нового 

навчального року, тощо). І таку  співпрацю ми повинні активно 

продовжувати. 
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8. Управління НВК. 

 

Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи 

закладу, плану внутрішкільного контролю  та календарних планів 

вчителів - предметників і планів виховної роботи класних 

керівників. 

Така система  планування, що відпрацьована у закладі роками і 

основана на взаємодії всіх ланок, підрозділів та  учасників 

навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх 

діяльності, єдність вимог, сприяє досягненню ефективності та  

вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує 

планомірний  розвиток  комплексу. 

У кожної школи є своє призначення, яке реалізується у 

виконанні певної місії. У відповідності з цією місією будується 

загальна педагогічна політика  закладу, що регламентує діяльність 

закладу та його керівника. Навчально-виховний комплекс реалізує                

принципи безперервності та наступності формування ключових 

компетентностей учнів та вихованців, готує дитину до суспільно 

значущого самоствердження  та самореалізації як громадянина 

України. Створено сучасне освітнє середовище через впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, для формування 

технологічно, економічно, екологічно досвідченої особистості. 

Розробляємо дієву систему розвитку інформаційної культури 

педагогів. 
 

Сучасна педагогічна праця вимагає від педагога нових 

професійних компетенцій, зосередження зусиль і часу не тільки на 

усвідомленні їхньої потреби, а й на опануванні та впровадженні в 

педагогічну практику новітніх технологій, а це вимагає змін у 

змісті й технологіях, підвищення професійної майстерності 

педагогів-практиків. 

Для реалізації цих завдань ми маємо, по-перше, згуртований 

колектив однодумців, людей із високою культурою, які бажають 

працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний 

розвиток. В закладі панують організованість, погодженість, єдиний 

стиль відносин до вихованців, батьків, єдина вимогливість, єдині 

педагогічні позиції всіх членів колективу до найважливіших питань 

життя і діяльності закладу.  

По-друге, компетентнісний рівень управлінської діяльності, 

адже адміністративно-методичний апарат закладу є каталізатором 



 20 

усього нового, перспективного, уміло адаптує всі нововведення для 

свого закладу, мотивує колектив на плідну роботу, сприяє 

створенню позитивного іміджу та авторитету закладу, що є 

запорукою оптимізації всього навчально-виховного процесу 

закладу, його унікальності в складних умовах ринкової економіки.     

Діяльність педагогічного колективу школи  спирається  на 

створення навчально-виховної системи, головна мета якої – 

максимальний розвиток особистості  учня  й підготовка до 

самореалізації в житті з опорою на такі ціннісні орієнтири: 

здоров’я, родину, Вітчизну, культуру.  

                    

                   10. Фінансово-господарська діяльність. 
 

Бюджет НВК складається з фонду заробітної плати та 

нарахування на заробітну плату, оплата енергоносіїв та 

комунальних платежів. 

Нажаль на поточний ремонт не виділено коштів. Проте 

закладено кошти на капітальний ремонт м’якої покрівлі шкільного 

відділення.  

Будовам закладу близько 50 років, але не зважаючи на великий 

вік та зношеність, адміністрація НВК разом з колективом постійно 

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, 

підтриманні її у робочому стані. Як і щороку за рахунок 

благодійної допомоги батьків було здійснено ремонти та підготовку 

класних кімнат до 1 вересня 2016 року, на таку ж допомогу ми 

очікуємо і в  новому навчальному році.  

Силами НВК планується здійснення  поточного ремонту, 

капітальний ремонт підлоги І поверху (ліве крило). 

 У мене велике прохання (як і щоразу) до голів батьківських 

комітетів класів: обов`язково провести звітування по витраченим 

коштам у 2016-2017 н.р. у вересні 2017 року на перших 

батьківських  зборах. Користуючись нагодою  хочу подякувати за 

плідну співпрацю голів б/к, які з розумінням ставляться до наших  

потреб і допомагають  у  вирішенні  нагальних  проблем. 

Говорячи про фінансово-господарську роботу  потрібно 

зауважити, що подвір`я НВК завжди прибране, на газонах щороку 

висаджуються квіти, обрізаються дерева, фарбується огорожа, 

біляться бордюри, своєчасно скошується трава, вивозиться сміття. 

У приміщеннях постійно підтримується чистота та порядок. 

На цьому моя доповідь завершується. 
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Вибачте, що забрала стільки вашого часу, але вчителі знають, 

що я розповіла не про все і не про всіх. 

Дякую всім за увагу. Також хочу висловити слова подяки всім: 

педагогам за велику роботу, за любов до своєї професії,                     

за творчість, за терпіння, батькам, спонсорам та благодійникам -          

за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну 

співпрацю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


