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Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням предметів природничого 

циклу Шевченківського району м. Києва (далі школа, навчальний заклад) – одна з 

найстаріших шкіл, розташована за адресою вул. Січових Стрільців, будинок 27.  

Протягом 2019-2020 навчального року педагогічний колектив працював над 

реалізацією головної мети – забезпечення виховання морально здорового покоління, 

розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного 

самовизначення, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

України.  

 

Мережа школи 
 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 138 з поглибленим 

вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м. 

Києва є юридичною особою комунальної форми власності з українською 

мовою навчання. 

 Керівництво школою здійснює директор школи Адаменко Оксана Володимирівна, 

педагогічний стаж – 22 рік, на посаді директора –9 років. 

 До складу адміністрації входять: 

-  Перевозникова Наталія Іванівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

педагогічний стаж  17 років, на посаді – 10 років.  

- Власенко Оксана Миколаївна  – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

педагогічний стаж 25 роки, на посаді –4 роки. 

- Веселицька Наталія Вікторівна - педагог-організатор, педагогічний стаж 10 років; на посаді, 

4 роки; 

- Артеменко Людмила Петрівна – практичний психолог, педагогічний стаж 4 роки; 

У 2019-2020 навчальному році в закладі було організовано освітній процес 18 класів, з 

них: 

1 – 4 класи – 144 учні - 8 класів; 

5 – 9 класи – 168 учнів – 8 класів; 

10-11 класи – 56 учнів – 2 класи. 

 

Всього 366 учнів (дівчат – 181); із загальної кількості 231 (63,1%) - здобувачів освіти 

Шевченківського району м. Києва та 88 (24% від загальної кількісті учнів) - проживають на 

території обслуговування, закріпленій за навчальним закладом. 

 У 4-Б класі організовано інклюзивне навчання: загальна кількість учнів - 20 осіб, в 

тому числі 1 дитина з особливими освітніми потребами. 

У школі навчаються діти пільгових категорій, а саме: 

учнів з особливими потребами – 7 здобувачів освіти;  

дітей учасників АТО – 6 здобувачів освіти; 

дітей з багатодітних родин – 8 здобувачів освіти; 

учнів, які мають чорнобильські посвідчення – 2 здобувачів освіти. 

тимчасово переміщені особи з територій проведення АТО -  12 здобувачів освіти з Донецької 

області – 7 учнів, з Луганської – 5 учнів.  

Станом на 05.09.2019: 

– зараховано за літо - 25 здобувачів освіти до 2-11-х класів, 34 здобувачів освіти до 1-х 

класів, вибуло зі школи 11 здобувачів освіти для продовження навчання в інших навчальних 

закладах, в т. ч. 7 з них вибуло за межі м. Києва (без урахування випускників 11-го класу). 

Обрані профілі навчання у старшій школі: 

10-А клас (з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов) -  вивчення 

хімії на профільному рівні; 

11-А клас  (з українською мовою навчання) – вивчення біології на профільному рівні. 
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Вивчення іноземних мов: англійська мова – 363 учні (100%), з них дві мови вивчають – 

118 учнів (друга мова німецька – 104 учні, друга мова китайська – 14 учнів). 

Станом на 01.09.2019 було оптимізовано мережу класів та за кількістю учнів двох 10-х 

класів 2018-2019 навчального року створено  один одинадцятий клас 2019-2020 навчального 

року. 

Мережа школи у розрізі класів: 

Клас Кількість 

здобувачів освіти 

1-А з українською мовою навчання 17 

1-Б з українською мовою навчання 17 

2-А з українською мовою навчання 18 

2-Б з українською мовою навчання 18 

3-А з українською мовою навчання 16 

3-Б з українською мовою навчання 18 

4-А з українською мовою навчання 21 

4-Б з українською мовою навчання 

з організацією інклюзивного навчання 

19 

5-А з українською мовою навчання 18 

5-Б з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов 18 

6-А з українською мовою навчання 18 

6-Б з українською мовою навчання 16 

7-А з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов 28 

8-А з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов 24 

9-А з українською мовою навчання  24 

9-Б з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов 20 

10-А з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних 

мов та вивченням хімії на профільному рівні 

28 

11-А з українською мовою навчання з біології на профільному рівні 28 

Завдання і проблеми, над якими працював педагогічний колектив школи у 2019-2020 

навчальному році: 

Тема, над якою працював колектив школи: 

«Розвиток професійних компетентностей вчителя в умовах оновлення освітнього 

простору та реалізації завдань спеціалізованої школи з поглибленим вивченням предметів 

природничого циклу». 

Мета: 

підвищення якості освітнього процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом 

удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів. 

 Реалізація теми забезпечена взаємодією всього педагогічного колективу, мотивацією 

педагогів та здобувачів освіти. Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням 

якості освітнього процесу, підвищенням науково-методичного рівня навчальних занять. 

Підрозділи, які забезпечують якість науково-методичної роботи у школі: 

методична рада; 

5 методичних об’єднань: класних керівників, природничо-математичних дисциплін, 

вчителів предметів художньо-естетичного циклу та фізичної культури, вчителів предметів  

гуманітарного циклу , вчителів початкових класів; 

8 творчих груп вчителів. 

  Заходи для удосконалення освітнього процесу на основі внесення змін у традиційний 

зміст освітньої діяльності: 

- організація освітнього простору учнів 1-2-х класів відповідно до концепції Нової 

української школи; 
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- організація освітнього процесу учнів 3-11-х класів відповідно до вимог оновлених 

навчальних програм, принципів компетентнісного навчання, широкого застосування 

інноваційних методів навчання; 

- ефективне використання додаткового часу на вивчення предметів природничого 

циклу, профільних курсів, предметів  за вибором за рахунок годин варіативної складової у 

старшій школі;  

- розширення мовного компоненту шляхом введення вивчення другої 

іноземної мови (німецької, китайської), впровадження мовних гуртків 

(китайської мов), виділення додаткових годин на вивчення предметів 

гуманітарного циклу у середній та старшій школі; 

- впровадження експериментального курсу соціально-гуманістичної 

направленості «Людина. Родина. Світ» для учнів 1-2-х класів; 

- ведення факультативного курсу «Секрети пам’яті» 3-4-х класах, які сприяють 

розвитку творчих здібностей та комунікативних навичок серед молодших школярів; 

- реалізація заходів наступності у навчанні;  

- сприяння успішній адаптації учнів 1-2-х та 5-х класів у відповідності до норм 

оновлених Державних стандартів освіти; 

- забезпечення підтримки обдарованих дітей, розвиток в них інноваційного мислення; 

- участь учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. 

 Заходи для удосконалення професійної підготовки педагогічних працівників, 

застосування передового педагогічного досвіду: 

- поглиблення теоретичної та методичної компетентності вчителів; 

- відпрацювання та впровадження інноваційних технологій в навчальний процес; 

- узагальнення передового педагогічного досвіду на засіданнях шкільних методичних 

об’єднань, педагогічних радах, засіданнях методичної ради; участь у районних та міських 

освітніх заходах; 

- обмін досвідом, відвідування позашкільних освітніх заходів;  

- оновлення форм  організації методичної роботи; 

- оновлення форм подання навчального матеріалу; 

- опанування елементів дистанційного навчання; 

- нові підходи до підвищення кваліфікації та сертифікації кваліфікації вчителів. 

 

 Підпорядкування виховної роботи вирішенню проблем вихованості та організованості 

учнів на уроках і в позаурочний час, меті виховання в учнів творчої соціалізованої 

особистості, яка вміє самостійно мислити, спонукання до дій в ім’я істини, добра, краси. 

 Оновлення матеріально-технічної бази школи з метою створення сучасного 

навчального дизайну. 

 Розширення напрямів співпраці з Інститутом Біології Київського державного 

університету імені Т.Г. Шевченка, Інститутом Гьоте, Національним педагогічним 

університетом ім. Драгоманова, Інститутом психології Академії педагогічних наук України; 

Київським національним авіаційним університетом.  

 Забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату у педагогічному та 

учнівському колективах; організація роботи соціально-психологічної служби у школі. 

 

Організація освітнього процесу 
 

   На виконання Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684  «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»,  наказу Міністерства 

освіти і науки України від 27.08.2018 № 938 «Про затвердження форми звітності про 

кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення» проведена робота щодо 
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обліку місця навчанням дітей шкільного та 5-7-річного віку, які проживають у мікрорайоні 

закладу.  

   Прийом до 1-х класів здійснювався з дотриманням Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів  до державних та комунальних закладів освіти  для 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2018 №367. До 1-х класів зараховані 34 здобувача освіти (наказ від 

31.05.2019 №140-о «Про зарахування дітей до 1-х класів 2019-2020 навчального року»). 

За міським реєстром у мікрорайоні школи проживає 37 дітей 6-річного віку, з них заяви до 

школи подали батьки 14 дітей, заяв батьків, старша дитина яких вже навчається у школі – 7,  

на вільні місця були зараховані 12 дітей. 

Здебільшого, у школі навчаються здобувачі освіти Шевченківського району, які не 

проживають на території мікрорайону школи. Серед причин, які називають при вступі до 

школи дітей їхні батьки: позитивний імідж школи за відгуками батьків, випускників та учнів 

в засобах масової інформації, рейтинг серед навчальних закладів за успіхами складання 

зовнішнього незалежного оцінювання, наведеного в освітній карті Києва, профіль навчання у 

старшій школі, достатня матеріально-технічна база для вивчення предметів природничого 

циклу на профільному рівні. 

Розподіл здобувачів освіти школи за місцем проживання: 

Шевченківський район – 231; Мікрорайон – 88; Голосіївський район – 5; 

Дарницький район- 3; Деснянський район -1; Дніпровський район – 5; 

Оболонський район – 8; Печерський район – 1; Подільський район- 0;  

Святошинський район – 6; Солом’янський район – 8; Київська область – 8; 

Інші міста України -0; Іноземці -2. 

 

Шкільна мережа 

за навчальними 

роками 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Кількість класів/ 

учнів 

16/333 15/317 15/332 15/336 16/341 17/369 18/374 18/363 

Середня 

наповнюваність 

20,8 21,1 22,2 22,4 21,3 21,7 20,8 20,1 

Охоплення 

профільним 

навчанням 

68 

учнів/ 

100% 

73 учнів/ 

100% 

68 

учнів/ 

100% 

51 

учнів/ 

100% 

41 

учень 

/100% 

41 

учень 

/100% 

40 

учнів/ 

71,4% 

56 

учнів/ 

100% 

Організація 

індивідуального 

навчання 

(педагогічний 

патронаж) 

1 2 1 1 3 6 8 5 

Сімейна форма 

здобуття освіти 

- - - - - - - 2 

 

За охопленням навчанням дітей віком до 18 років у школі здійснюється постійний 

контроль (накази по школі  від 05.09.2019 №254-о «Про посилення контролю обліку 

відвідування учнями школи «Буква «Н» у класному журналі»; від 25.10.2019 № 332-о «Про 

здійснення контролю за відвідуванням занять здобувачами освіти», від 24.12.2019 № 402-о 

«Про стан відвідування занять здобувачами освіти у І семестрі  2019-2020 навчального 

року»).  

На внутрішкільному обліку 5 дітей, які схильні до порушення дисципліни та поведінки у 

школі, проявами булінгу та пропусків уроків. До органів ювенальної юстиції направлялися 
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відповідні листи з питання допомоги здобувачам освіти, як потрапили у несприятливі 

життєві умови або пропускали навчальні заняття. 

Випускники 9-х, 11-х класів 2019-2020 навчального року працевлаштовані та 

продовжують навчання: 

 

Кла

с 

Всього 

закінчил

о 

Продовжують навчання Не 

навча

ються, 

працю

ють 

у 10-

ому 

класі 

школи 

ПТУ, 

які 

дають 

ПЗСО 

ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня 

акредитації 

НЗ І-ІІ 

рівня 

акреди

тації 

в 

інших 

школах 

% від 

загальної 

кількості 

випускників 

 

9 43 31 0 0 7 5 100% 0 

11 27 - 0 24 2  96% 1 

За даними Освітньої агенції міста Києва за результатами ЗНО  школа має 82 місце за 

рейтингом серед навчальних закладів м. Києва. 

Успішність складання ЗНО-2019: 

0

5
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25

всього 140-

160

160-

180

180-

200

укр.мова та
література

математика

хімія

біологія

історія України

фізика

географія

англ.мова

 

 

 

українська мова та література (23 учні) -78,26%  високий та достатній рівень, середній 

бал 164,82; математика (18 учнів) – 72,22% високий та достатній рівень, середній бал 159,13;  

профільні предмети: хімія (11 учнів) -  середній бал 168,73; 

біологія (14 учнів) – середній бал 165,57. 

У 2019-2020 навчальному році свідоцтва про здобуття базової середньої освіти 

отримало 42 учні, в т.ч. 1 – з відзнакою; свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 

освіти – 27 випускників (1 - з нагородженням золотою медаллю «За високі досягнення у 

навчанні»). 
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У 2019-2020 навчальному році на підставі анкетування учнів 9-х класів визначено, що 

72% з них продовжують навчання у 10-ому класі школи; 5 - в інших загальноосвітніх 

навчальних закладах, 7 – у коледжах міста Києва.  

 

Успішність складання ЗНО-2020 
 

0 2 4 6 8 10 12 14

100-120

120-140

140-160

160-180

180-200

 
 

Предмети ЗНО Всього 

учасників 

Не подолали 

поріг 

160-200 

українська мова та література 27 0 16 

історія України 10 3 2 

математика 17 0 6 

фізика 3 0 1 

хімія 8 0 5 

біологія 15 0 10 

географія 2 0 2 

англійська мова 11 1 5 

 

Враховуючи особливості закінчення 2019-2020 навчального року більшість випускників 

успішно склали ЗНО, 89% випускників вступили у Вищі навчальні заклади, 2 – до коледжів, 

1 – працевлаштувався. 

 

Особливості організації освітнього процесу за освітніми програмами та робочим навчальним 

планом 

 

Для здійснення освітньої діяльності спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 в 

умовах реформування загальної середньої освіти відповідно до нових вимог законодавчих 

акті України були сформована Освітня програма з чотирьох частин: 

Освітня програма для 1-2-х класів 2019-2020 навчального року; 

Освітня програма для 3-4-их класів 2019-2020 навчального року; 

Освітня програма для 5-9-их класів 2019-2020 навчального року; 

Освітня програма для 10-11-х класів 2019-2020 навчального року; 

Структура навчального року визначена листом  Департаментом освіти і науки 

м. Києва від 13.06.2019 № 063-4227  «Про структуру  2019-2020 навчального року» (наказ 

школи від 18.06.2019 № 161-о «Про структуру 2019-2020 навчального року»). 

Розклад уроків складено згідно робочого навчального плану до освітніх програм 

з урахуванням вимог Державних санітарних правил і норм влаштування загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу (ДСанПіН5.5.2.008-01), 
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кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (накази від 30.08.2019 

№ 216-о «Про затвердження розкладів уроків 1-11-их класів та занять варіативної складової 

робочого навчального плану на І семестр 2019-2020 навчального року»; від 04.01.2018 №13 

«Про затвердження розкладів уроків 1-11-их класів та занять варіативної складової робочого 

навчального плану на 2019-2020 навчальний рік»  

Освітня програма для 1-2-х класів складена відповідно до Закону України «Про 

освіту», статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 

№87, Статуту спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням предметів 

природничого циклу Шевченківського району м. Києва, затвердженого розпорядженням 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.05.2014 №232.  

Індивідуалізація і диференціація освітнього процесу забезпечена шляхом реалізації 

інваріантної і варіативної частин навчального плану 1-2-х класів з українською мовою 

навчання, складеного на базі типового навчального плану освітньої програми О.Я. Савченко.  

За рахунок годин варіативної складової  у 1-2-х класах у рамках участі школи в 

експериментальному впроваджені курсу соціально-гуманістичного змісту введено 

факультативний курс за навчальною  програмою «Людина. Родина. Світ» - 35 годин (автори 

О.К.Алієв, Л.Ю. Москальова, Е.О. Помиткін), рекомендованою комісією з педагогіки та 

методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 

освіти і науки України (протокол №15 від 20.11.2017, лист ДНУ ІНЗО від 11.12.2017 

№21.1/12-Г-811). Курс сприяє формуванню життєвих компетентностей та успішній 

соціалізації здобувачів освіти. Навчальні посібники та методична література забезпечена 

Благодійним фондом Октая Алієва. У 2019-2020 навчальному році вчителі початкових класів 

пройшли підвищення кваліфікації щодо викладання даного курсу загальним обсягом 12 

годин. 

Освітню програму школи побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, 

потреб та інтересів дітей. 

  На виконання статті 19 «Освіта осіб з особливими освітніми потребами», статті 20 

«Інклюзивне навчання» Закону України «Про освіту», Постанов Кабінету Міністрів України 

від 15.08.2011  №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», від 09.08.2017 №588 «Про внесення змін до Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 21.02.2018 

№88 (зі змінами пункту 6 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 

№863 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами», відповідно до п. 12 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №788 (зі змінами від 

22.01.2014 №28, від 27.09.2016 №691, від 09.08.2017 №576), листа Міністерства освіти і 

науки України від 13.08.2014 №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу 

учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку, витягу з протоколу 

засідання Київської міської психолого-медико-педагогічної консультації та з метою 

забезпечення прав дитини з особливими потребами на освіту, її соціалізації та інтеграції в 

суспільство в освітній програмі 2-4-х класів враховано особливості організації інклюзивного 
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навчання у 4-Б класі (наказ від 30.08.2019 №214-о «Про організацію інклюзивного навчання 

у 2019-2020 навчальному році»), командою психолого-педагогічного супроводу складено 

індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (наказ школи 

від 30.08.2019 №200-о). 

Педагогічний колектив протягом року працював над виконанням освітніх програм, 

формуванням предметних компетентностей за чотирма наскрізними лініями. Викликом часу 

для вчителів, здобувачів освіти та батьків став період карантину з 11.03.2020 до 29.05.2020, 

але це не завадило виконанню навчальних програм. 

За підсумками навчального року освітня програма школи, навчальні плани з 

предметів інваріантної та варіативної складової виконані у повному обсязі (накази школи від 

26.12.2019 №407-о «Про виконання навчального плану та освітньої програми школи у І 

семестрі  2019-2020 навчального року»,  від 03.06.2020 № 106-о «Про виконання навчального 

плану та освітньої програми школи у 2019-2020 навчальному році»). 

  

Реалізація варіативної складової навчального плану 
 

Відповідно до державних стандартів освіти та робочому навчальному плані школи з 

урахуванням профілю навчання години варіативної складової спрямовані на допрофільну 

підготовку, поглиблене вивчення предметів природничого циклу, введення профільних та 

розвиваючих курсів за вибором, вивчення української та іноземних мов, проведення 

індивідуальних занять.  

 

Розподіл годин варіативної складової у 2019-2020 навчальному році 
 

Клас Кількість 

годин на 

тиждень 

Посилення 

предметів 

інваріантної 

складової 

Навчальні 

предмети за 

вибором 

Курси 

за вибором 

Факульта

тивні 

курси 

Індивідуальні 

консультації 

1-А 1 - - - Людина. 

Родина. 

Світ -1 год 

- 

1-Б 1 - - - Людина. 

Родина. 

Світ -1 год 

- 

2-А 

 

1 - - - Людина. 

Родина. 

Світ -1 год 

- 

2-Б 1 - - - Людина. 

Родина. 

Світ -1 год 

- 

3-А 2 англійська 

мова-1 год 

- Секрети 

пам’яті – 1 год 

- - 

3-Б 2 англійська 

мова- 1 год 

- Секрети 

пам’яті – 1 год 

- - 

4-А 2 англійська 

мова- 1 год 

- Секрети 

пам’яті – 1 год 

- - 

4-Б 2 англійська 

мова- 1год 

- Секрети 

пам’яті - 1  год 

- - 

5-А 3,5 українська 

мова – 0,5 

год; 

природознавс

тво – 1 год 

- - - англійська 

мова – 1год 

математика – 1 

год 

5-Б 2,5 українська - - - англійська 
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2 мови мова – 0,5 

год; 

англійська 

мова – 1 год; 

 

мова – 1год 

 

6-А 3,5 українська 

мова – 0,5 

год; 

 

німецька мова – 

2 год 

- - математика – 1 

год 

6-Б 3,5 українська 

мова – 0,5 

год; 

 

- Уроки з 

охорони 

довкілля 

- українська 

мова – 1 год 

математика – 1 

год 

7-А 

2 мови 

3 українська 

мова – 0,5 

год; 

хімія – 0,5 год 

  фізика – 1 

год 

математика – 1 

год 

8-А 

2 мови 

3,5 фізика – 1 

год; 

географія – 

0,5 год 

  фізика – 1 

год 

біологія – 1 

год; 

 

9-А 3     хімія – 1 год 

фізика – 0,5 год 

9-Б 

2 мови 

2     німецька мова  

- 1 год; 

українська 

мова – 1 год 

10-А 

2 мови, 

профіль

-хімія 

8  

(в т. ч. 

 2 год.- 

німецька 

мова 

інваріантн

ої 

складової) 

хімія – 2 год;   біологія – 

1 год 

хімія – 1 год 

математика – 1 

год 

українська 

мова – 1 год 

11-А 

профіль

-

біологія 

9 

 

математика – 

2 год; 

біологія і 

екологія – 3 

год; 

 

німецька мова – 

1 год 

 фізика – 1 

год 

хімія – 1 год; 

українська 

мова – 1 год; 

 

 

Перелік програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки 

України, які використовувались для організації освітнього процесу 
 

Клас Назва курсу Програма, рекомендована МОН України 

1-А 

1-Б 

2-А 

2-Б 

 

Людина. Родина. Світ 

(факультативный курс) 

Людина. Родина. Світ. О.Алієв, Л. Москальова,  

Е.Помиткін; «Навчальний посібник для учнів 1-2-х 

класів» протокол №1 від 20.11.2017 ДНУ «ІМЗО» МОН 

України 

3-А 

3-Б 

4-А 

Секрети пам’яті (курс за 

вибором) 

Програма творчого розвитку «Секрети пам’яті». Автори 

Парнивода Т. І., Ухіна Т. Б. 1-4. Мандрівець. Книга 4.  

Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-759 
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4-Б 

6-Б Уроки з охорони довкілля 

(курс за вибором) 

Навчальна програма курсу за вибором для 6 класів 

«Уроки з охорони довкілля», авт. Пустовіт Н.А. Лист 

ІМЗО від 16.12.2015 № 2.1/12-Г-111 

7-А Фізика (факультативний 

курс) 

«Фізика дивовижного», автор Олексієвич Н.Л. Збірник 

програм курсів за вибором і факультативів з фізики та 

астрономії. 6-12 класи. Лист ІМЗО від 12.12.2016 № 

2.1./12-Г- 873 

8-А Фізика (факультативний 

курс) 

«Деякі питання з історії механіки», автор Ліскович О.В. 

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з 

фізики та астрономії. 6-12 класи. Лист ІМЗО від 

12.12.2016 № 2.1./12-Г- 873 

10-А Зоологія. Ботаніка. 

(курс за вибором)  

 

Курс за вибором, автори  Л.М. Ігнатюк, Н.І. Пугачова 

Збірник навчальних програм курсів за вибором та 

факультативів з біології 

для допрофільної підготовки та профільного навчання.– 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.– С. 78-81. лист 

МОН України №1/9-503 від 20.08.2018 «Про переліки 

навчальної літератури, рекомендованої МОН України 

для використання у закладах загальної середньої освіти» 

11-А Фізика (факультативний 

курс) 

 

«Природа і фізика», автор Каміна Р.Л. Збірник програм 

курсів за вибором і факультативів з фізики та 

астрономії. 6-12 класи. Лист ІМЗО від 12.12.2016 № 

2.1./12-Г- 873 

Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювався  контроль реалізації 

варіативної складової навчального плану (наказ школи від 24.12.2019 №403-о «Про стан 

реалізації варіативної складової у І семестрі 2019-2020 навчального року», від 05.06.2020 

№112-о «Про стан реалізації варіативної складової навчального плану у 2019-2020 

навчальному році»). 

Під час контролю встановлено, що заняття проводились згідно діючих навчальних 

програм та затверджених календарних планів. Матеріал, що вивчався на уроках варіативної 

складової доповнив та розширив знання здобувачів освіти з предметів гуманітарного та 

природничого циклу. 

Кількість проведених занять  відповідає робочому навчальному плану.          Кожний 

факультативний курс чи курс за вибором нараховував   8-10 слухачів. Деякі здобувачі освіти 

11-А класу відвідували по два заняття на тиждень, що перебільшувало граничне тижневе 

навантаження на одного здобувача освіти, але відповідало побажанням та інтересам 

здобувачів освіти випускного класу, спеціалізації класу та підвищувало якість підготовки до 

державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Години індивідуальних консультацій з предметів використовувались для занять  зі 

здобувачами освіти, які мають початкові знання з деяких тем, потребують додаткового 

пояснення та з обдарованими учнями під час підготовки  до предметних олімпіад. 

З 11 березня 2020 до кінця травня заняття проводились за допомогою інтернет 

ресурсів онлайн з використанням елементів дистанційного навчання. 

 

Організація індивідуального навчання здобувачів освіти 
 

Індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу у 2019-2020 навчальному 

році здійснювалось на виконання Закону України «Про освіту», відповідно до  Положення 

про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства 

https://base.kristti.com.ua/?p=7330
https://base.kristti.com.ua/?p=7330
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освіти і науки України від 10.07.2019 №955), листа  Міністерства освіти і науки України від 

20.08.2019 №1/9-525 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти». 

Для реалізації права здобувачів освіти на якісну освіту з урахування стану здоров’я на 

педагогічний патронаж зараховано п’ятеро здобувачів освіти: двоє учнів 7-го класу, двоє 

учнів 9-го класу і одна учениця 11-го класу школи. Також 1 учень навчався за сімейною 

формою.  

Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювався контроль щодо 

дотримання індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного патронажу (наказ від 

24.10.2019 №324-о «Про результати оперативного контролю навчання здобувачів освіти за 

індивідуальною формою здобуття загальної середньої освіти (педагогічний патронаж)», від 

24.12.2019 №400-о «Про стан реалізації навчання за індивідуальною формою у І семестрі 

2019-2020 навчального року»). 

 За підсумками роботи протягом року з реалізації педагогічного патронажу видано 

наказ школи від 05.06.2020 №113-о «Про результати реалізації навчання за індивідуальною 

формою у 2019-2020 навчальному році». 

За підсумками здійснення контролю за індивідуальними формами навчання зроблено 

висновок, що для всіх учнів індивідуальні навчальні програми складено вдало, що дало 

можливість всім шести здобувачам освіти одержати знання на середньому, достатньому та 

високому рівні. Учениця 11-го класу має високий рівень навчальних досягнень з усіх 

предметів. Навчання з використанням елементів дистанційного навчання під час карантину 

на COVID-19, яке здійснювалось за розкладами, зазначеними в індивідуальних навчальних 

програмах, забезпечило виконання навчальних програм за 2019-2020 навчальний рік. 

 

Організація інклюзивного навчання 
 

Інклюзивне навчання у школі здійснювалось відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 

15.08.2011 № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 

№ 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами» (зі змінами від 15.11.2017 №863, від 21.02.2018 №88), Постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.02.2019 № 129 «Деякі питання використання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами у 2019 році», листа МОН України від 26.06.2019 

№ 1/9- 409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-

2020 н. р.», інших нормативних документів.  

 

Інформація про забезпечення педагогічними кадрами 

та спеціалістами інклюзивного навчання 

у спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №138 
 

Клас Кількість 

учнів у 

класі 

В т. ч. 

учнів з 

нозологією 

Медична 

сестра 

(кількість 

ставок) 

Практичний 

психолог 

(кількість 

ставок) 

Асистент 

вчителя 

Лікар-

дефектолог,  

логопед та 

ін. 

спеціалісти 

4-Б 19 1 1 

 

0,5 

 

1 

 

0 
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Протягом  2019-2020 навчального року  з метою реалізації права дитини з особливими 

освітніми потребами на освіту, соціалізацію та інтеграцію у суспільство у школі створювався 

освітній простір для здійснення інклюзивного навчання у 4-Б класі, відбувалася робота у 

тісній взаємодії школи та батьків. Роботу з впровадження інклюзивної освіти здійснювала 

команда психолого-педагогічного супроводу, до складу якої увійшли заступник директора з 

навчально-виховної роботи, класний керівник, практичний психолог, логопед, асистент 

вчителя, батьки дитини. Основними напрямками роботи команди фахівців: 

 Розробка та впровадження індивідуалізованого навчального плану для дитини з 

особливими потребами;  

 Проведення необхідних адаптацій та модифікацій навчального матеріалу, 

зовнішнього середовища, характеру навчання; 

 Визначення цілей навчання та розвитку дитини та регулярний моніторинг результатів 

протягом навчального року; 

 Робота з батьками дитини, надання консультацій та рекомендацій. 

Детальні цілі навчання за кожною навчальною дисципліною, що потребує адаптації чи 

модифікації, відповідно до актуальних умінь та навичок дитини, напрямки корекційно-

розвивальної роботи, необхідні спеціальні засоби корекції, графіки моніторингу та надання 

консультацій зазначені у ІПР дитини, що була розроблена у вересні 2019 року, та 

переглянута у січні 2020 року. 

У відповідності до ІПР дитини та результатів проведеного моніторингу, ученицею 

було засвоєно навчальний матеріал на достатньому рівні та переважно досягнуто 

поставлених цілей із таких навчальних дисциплін як «Англійська мова», «Математика», 

«Природознавство», «Основи здоров’я», «Я у світі», «Фізичне виховання», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво». Найважчими для засвоєння і такими, що 

потребують значної адаптації та модифікації навчального матеріалу та характеру навчання, є 

такі навчальні дисципліни як «Українська мова» та «Літературне читання». Труднощі в 

опануванні цих дисциплін переважно пов’язані з тим, що дитина переважно спілкується 

англійською мовою, а також з особливостями її психофізичного розвитку. Для досягнення 

найкращих результатів, педагогічним колективом школи та членами команди психолого-

педагогічного супроводу приділялась особлива увага розвитку мовлення під час навчальних 

та корекційних занять, а батьками дитини проводились додаткові заняття вдома. Оцінювання 

навчальних досягнень учениці здійснювалось вчителями  відповідно до діючих нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України та мало стимулюючий характер. 

Корекційно-розвиткова робота за програмами «Корекція розвитку», «Розвиток 

мовлення» та «Ритміка» своєчасно проводилася відповідними фахівцями відповідно до 

календарно-тематичного планування. На достатньому рівні приділялася увага роботі з 

батьками дитини: проводились консультації для батьків директором школи, психологом, 

логопедом, заступником директора з НВР. 

Протягом навчального року учениця брала участь у позаурочних виховних та 

культурних заходах – спектаклях, ярмарках, колективних екскурсіях та  відвідуваннях 

музеїв, що сприяло її соціалізації. Також, соціальній адаптації сприяли відвідування дитиною 

секції легкої атлетики, сучасних танців та гри на фортепіано. 

Семестрові та річне оцінювання здійснені неупереджено, на підставі достатньої 

кількості поточних оцінок за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальними навчальними 

програмами. 

На рівень навчальних досягнень, засвоєння знань та навичок іншими здобувачами 

освітніх послуг 4-Б класу інклюзивне навчання також впливає позитивно. У класі  на уроках 

спокійне безпечне освітнє середовище, що забезпечується присутністю на уроках асистента 

вчителя. 
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Організація навчання під час карантинних обмежень 
 

Освітній процес під час карантину здійснювався з використанням елементів 

дистанційного навчання на виконання вимог та рекомендацій: 

- Положення про дистанційну форму навчання (наказ МОН України від 25.04.2013 

№455,  

-  листа МОН України від 11.03.2020  №1/9-154 «Щодо запровадження карантину для 

усіх типів закладів освіти; 

-  листа МОН України від 13.03.2020  №1/9-161 «Щодо оплати праці працівників 

закладів освіти під час призупинення навчання через карантин»; 

- листа МОН України від 23.03.2020  №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину»; 

- наказу школи від 23.03.2020 №73-о «Про організацію освітнього процесу у школі під 

час карантину». 

Для виконання освітньої програми та навчальних планів педагогічний колектив 

працював в он-лайн режимі з використанням можливостей інтернет ресурсів та освітніх 

платформ: Google classroom,  My class, ZOOM, електронні скриньки, месенжери Viber, 

Telegram, WhatsApp. Під час здійснення навчання застосовувались відео та аудіо уроки, 

онлайн конференції, індивідуальні та групові консультації, використовувались 

мультимедійні лекційні матеріали, за допомогою ресурсів Google -диску створювались 

тестові рівневі завдання для перевірки засвоєння матеріалу. 

Організація освітнього процесу  здійснювалась через сайт школи 

school138kiev.masterdesant.com, на якому розміщувались контакти вчителів, корисні 

посилання, коди уроків. 

Предмети  Інтернет-ресурс Клас Коди для 

приєднання 

учнів класу 

Математика 

 

Google class 

7-A equhaae 

6-Б 5lp3f6y 

9-A, 9-Б pt2bls4 

10-A 5c4glqu 

Математика 

Google class 5-А,5-Б kwcif43 

6-А e4lwppcm 

8-А jupnzao 

11-А jgb4yxz 

початкові класи Google class 2-Б 9030528 

 

Google class 7-A vmu6g25 

9-A mj2kfed 

11-A t56ceqw 

Фізика 

Google class 7-A 

8-A 

10-A 

77i4eup 

rlqh5hm 

2mkeks6 

Історія України 

 

 

 

 

 

Google class 

7-A 6jewalq 

8-A 723ysux 

9-A k4hy6a3 

10-A 5haav7k 

11-A qfk3xf2 

Всесвітня історія 

7-A pzpt2xl 

8-A ob4bvbw 

9-A 344x4sn 
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10-A 34tmjg4 

11-A m25nznu 

основи правознавства 9-А,9-Б i7zyuvz 

громадянська освіта 10-А f2oqjk7 

Хімія 
Google class 9-A, 9-Б pbdz4y4 

11-А hxgc5tk 

Фізика 
Google class 9-А,9-Б wgcz3op 

11-А hhc3mzu 

Китайська мова Google class 7-АІІ ascv2dg 

Німецька мова viber 5-Б, 9-Б viber 

 

 Навчання здійснювалось за розкладом уроків школи. Розклад проведення відео конференцій 

(не менше за 30% уроків)  було розміщено додатково: 

 

 

Розклад онлайн уроків на платформі ZOOM 

для учнів 1-4-х класів ЗЗСО №138 

 
 1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

АНГЛІЙС

ЬКА 

МОВА 

11.00 

Вчитель  

Свистун 

К.С. 

ЧИТАННЯ 

11.00 

Вчитель  

Борисова 

О.В. 

Я 

ДОСЛІД

ЖУЮ 

СВІТ 

11.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

РУХАНКА 

11.00 

Вчитель  

Архіпова 

Л.А. 

ТРУДОВЕ 

НАВЧАНН

Я 

11.00 

Вчитель  

Манкевич 

В.В. 

ТРУДО

ВЕ 

НАВЧА

ННЯ 

11.00 

Вчитель  

Хоменко 

О.В. 

ОСНОВИ 

ЗДОРОВ’Я 

11.00 

Вчитель  

Новосьолов

а Т.В. 

ОСНОВ

И 

ЗДОРО

В’Я 

11.00 

Вчитель 

Проценк

о Н.В. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Полтавець 

Т.О. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Борисова 

О.В. 

ЧИТАНН

Я 

12.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Гурна Т.Л. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Манкевич 

В.В. 

МАТЕ

МАТИК

А 

12.00 

Вчитель  

Хоменко 

О.В. 

ТРУДОВЕ 

НАВЧАНН

Я 

12.00 

Вчитель  

Новосьолов

а Т.В. 

МАТЕ

МАТИК

А 

12.00 

Вчитель 

Проценк

о Н.В. 

В
ів

т
о
р

о
к

 

УКРАЇНС

ЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель  

Полтавець 

Т.О. 

УКРАЇНС

ЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель 

Борисова 

О.В. 

МАТЕМ

АТИКА 

12.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

УКРАЇНС

ЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель  

Гурна Т.Л. 

ІНФОРМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Давиденко 

В.М. 

РУХАН

КА 

12.00 

Вчитель  

Архіпов

а Л.А. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Новосьолов

а Т.В. 

ЛІТЕРА

ТУРНЕ 

ЧИТАН

НЯ 

11.00 

Вчитель 

Проценк

о Н.В. 

ТРУДОВ

Е 

НАВЧАН

НЯ 

13.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

ТРУДОВЕ 

НАВЧАНН

Я 

13.00 

Вчитель  

Гурна Т.Л. 

ЧИТАННЯ 

13.00 

Вчитель  

Манкевич 

В.В. 

ЧИТАН

НЯ 

13.00 

Вчитель  

Хоменко 

О.В. 

ПРИРОДО

ЗНАВСТВ

О 

13.00 

Вчитель  

Новосьолов

а Т.В. 

ТРУДО

ВЕ 

НАВЧА

ННЯ 

12.00 

Вчитель 

Проценк

о Н.В. 

С
ер

ед
а
 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Полтавець 

Т.О. 

АНГЛІЙС

ЬКА 

МОВА 

11.00 

Вчитель  

Свистун 

К.С. 

УКРАЇН

СЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Гурна Т.Л. 

ІНФОРМА

ТИКА 

11.00 

Вчителі 

Давиденко 

В.М. 

Давиденко 

ОБРАЗ

ОТВОР

ЧЕ 

МИСТЕ

ЦТВО 

11.00 

Вчитель  

УКРАЇНС

ЬКА 

МОВА 

11.00 

Вчитель  

Новосьолов

а Т.В 

УКРАЇ

НСЬКА 

МОВА 

11.00 

Вчитель  

Проценк

о Н.В. 
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 Є.А. Якубовс

ька А.В. 

Я 

ДОСЛІДЖ

УЮ СВІТ 

12.00 

Вчитель 

Борисова 

О.В. 

АНГЛІЙС

ЬКА 

МОВА 

13.00 

Вчитель 

Свистун 

К.С. 

АНГЛІЙС

ЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель  

Манкевич 

В.В. 

ПРИРО

ДОЗНА

ВСТВО 

12.00 

Вчитель 

Хоменко 

О.В. 

АНГЛІЙС

ЬКА  

МОВА 

12.00  

вчитель  

Новосьолов

а Т.В. 

ОБРАЗ

ОВОРЧ

Е 

МИСТЕ

ЦТВО 

12.00 

Вчитель  

Якубовс

ька А.В. 

Ч
ет

в
ер

 

РУХАНКА 

11.00 

Вчитель  

Архіпова 

Л.А. 

РУХАНКА 

11.00 

Вчитель  

Архіпова 

Л.А. 

Я 

ДОСЛІД

ЖУЮ 

СВІТ 

11.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

МАТЕМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Гурна Т.Л. 

ОРАЗОТВ

ОРЧЕ 

МИСТЕЦТ

ВО 

11.00 

вчитель 

Манкевич 

В.В. 

УКРАЇ

НСЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель  

Хоменко 

О.В. 

ІНФОРМА

ТИКА 

12.00 

Вчитель  

Давиденко 

В.М. 

ПРИРО

ДОЗНА

ВСТВО 

12.00 

Вчитель  

Проценк

о Н.В. 

УКРАЇНС

ЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель  

Полтавець 

Т.О. 

УКРАЇНС

ЬКА 

МОВА 

12.00 

Вчитель  

Борисова 

О.В. 

МУЗИЧН

Е 

МИСТЕЦ

ТВО 

12.00 

Вчитель  

Джуваго 

І.Л. 

ОСНОВИ 

ЗДОРОВ’Я 

12.00 

Вчитель  

Манкевич 

В.В. 

МУЗИЧ

НЕ 

МИСТЕ

ЦТВО 

13.00 

Вчитель  

Джуваго 

І.Л. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

ЧИТАННЯ 

10.00 

Вчитель  

Полтавець 

Т.О. 

МАТЕМА

ТИКА 

10.30 

Вчитель   

Борисова 

О.В. 

 

Людина. 

Родина. 

Світ 

11.00 

Вчитель 

Полтавськ

а М.Д. 

ЧИТАННЯ 

10.30 

Вчитель 

Гурна Т.Л. 

ЧИТАННЯ 

12.00 

Вчитель  

Манкевич 

В.В. 

 

МАТЕ

МАТИК

А 

10.30 

Вчитель 

Хоменко 

О.В. 

ЛІТЕРАТУ

РНЕ 

ЧИТАННЯ 

12.00 

Вчитель 

Новосьолов

а Т.В. 

АНГЛІ

ЙСЬКА  

МОВА 

10.30 

Вчитель 

Проценк

о Н.В. 

 

Також розміщено розклад онлайн уроків для здобувачів освіти 5-11-х класів. Навчанням 

було охоплено 100% здобувачів освіти. 

За підсумками аналізу навчальної діяльності та опитування учнів щодо дистанційного 

навчання під час карантину з’ясовано, що 30% учнів 5-11-х підвищили свої навчальні 

досягнення, така форма навчання для них є більш сприятливою. 

 

Робота з педагогічними  кадрами. Організація методичної роботи. 

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення. 
 

На початок 2019-2020 навчального року педагогічний колектив школи склали   44 вчителя, з 

них: 

39 штатних працівників, в т.ч. 3 педпрацівників у декретній відпустці; 

сумісників – 3;  

вакансії (станом на 01.09.2019)  

Захист Вітчизни – 2 години (хлопці), 

Соціальний педагог – 0,5 ставки. 

Протягом навчального року вакантні години з предметів викладалися за замінами; 
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Віковий склад педагогічних працівників 

до 30

31-40

41-50

51-60

більше 60

 
Склад вчителів за педагогічним стажем 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север

 
Відомості про педагогічних працівників за категоріями 

на початок навчального року 
 

Середня 

спеціальна, 

базова вища 

 

спеціа

ліст 

І 

катег

орія 

ІІ 

катего

рія 

Вища 

катего

рія 

“Старший 

учитель” 

“Учитель - 

методист” 

Науковий 

ступінь 

1/3 4 3 6 23 9 11 1 

 

Науково-методичне забезпечення роботи школи 
 

У 2019-2020 навчальному році відповідно до  Закону України «Про освіту», в умовах 

оновлення української школи з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними 

кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, 

їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного 

розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в 

них цілісної системи соціально-, загально- та предметних компетентностей на основі 

особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами 

про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами: 

- Закону України про освіту; 

- рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в 

дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти; 

- річного плану роботи школи; 

- наказу управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 

«Про організацію та зміст науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними 

працівниками навчальних закладів Шевченківського району в 2019/2020 навчальному році»; 

- наказу по школі від 01.09.2019 № 208 «Про структуру та організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році»; 
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- наказу по школі від 19.09.2019 №232 «Про проведення атестації педагогічних 

працівників школи в 2019-2020 навчальному році», 

педагогічний  колектив школи протягом  2019-2020 навчального року працював над  

творчою реалізацією загальношкільної науково-методичної теми: «Оптимізація форм і 

методів роботи вчителя у забезпеченні наступності між допрофільним і профільним 

навчанням в умовах реалізації завдань спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

предметів природничого циклу».  

Система науково-методичної роботи педагогічних кадрів у 2019-2020 навчальному 

році визначена наказом №208 від 01.09.2019 «Про структуру та організацію науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році», була 

спрямована на реалізацію навчальної стратегії спеціалізованої школи, направленої на 

підвищення професійної компетентності вчителя, оволодіння та впровадження в навчально-

виховний процес інноваційних педагогічних технологій, концепцію особистісно-

орієнтованого навчання і виховання для максимальної самореалізації кожного учасника 

процесу шляхом задоволення потреб у самоактуалізації та була підпорядкована вирішенню 

наступних основних завдань науково-методичної роботи: 

- розвиток професійної компетентності вчителя як складової освітнього середовища 

школи; 

- впровадження сучасних інформаційних технологій в навчально-виховний процес з 

метою підвищення якості освіти; 

- вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду та інноваційної діяльності 

вчителів школи, поширення його через мережу Інтернет; 

- підвищення якості професійної підготовки вчителів через курсову перепідготовку, 

методичні семінари, школи педагогічної майстерності, творчі лабораторії вчителів-

предметників тощо; 

- впровадження інноваційних форм і методів організації науково-методичної роботи, її 

модернізація, проведення моніторингових досліджень; 

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом; 

- організація роботи з молодими спеціалістами. 

 

Протягом року на засіданнях методичної ради 

обговорювалися такі питання: 

- шляхи реалізації загальношкільної науково-методичної теми «Оптимізація форм і 

методів роботи вчителя у забезпеченні наступності між допрофільним і профільним 

навчанням в умовах реалізації завдань спеціалізованої школи з поглибленим вивченням 

предметів природничого циклу»;  

- впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес; 

- дотримання вимог нових державних стандартів освіти; 

- організація роботи з молодими спеціалістами;  

- впровадження інформаційно- комунікативних технології, комп’ютеризації та 

інформації у навчально-виховний процес; 

- підвищення педагогічної майстерності вчителів;  

- аналіз результативності виступу учнів у районному та міських етапах  учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, МАНу, різноманітних предметних  конкурсах, 

турнірах; 

- виконання навчальних програм, аналіз результатів успішності учнів; 

- стан викладання навчальних предметів; 

- про хід атестації педагогічних працівників; 

- ефективність роботи шкільних МО щодо сприяння розвитку компетентності вчителя; 
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- підведення підсумків методичної роботи за 2019-2020 навчального року та 

обговорення проекту навчального плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік 

(наказ №146 від 06.06.2020 «Про підсумки методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2019-2020 навчальному році»). 

Протягом 2019-2020 навчального року працювала методична рада школи, чотири 

методичних об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, 

сім творчих груп; всі структурні підрозділи працювали за затвердженими планами роботи, за 

окресленими методичними проблемами, над якими працювали шкільні методичні 

об’єднання, керівників шкільних методичних об’єднань визначено з числа досвідчених 

педагогів. 

З метою визначення стратегії та тактики щодо поведінкових проявів здобувачів 

освіти, схильних до девіантної поведінки та правопорушень, кілька разів протягом року 

проводились тематичні засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників. 

Протягом року проводилися педагогічні ради, на яких відбувалося ознайомлення з 

нормативними документами, державними стандартами, передовим педагогічним досвідом, 

прийняття стратегічних рішень та вирішення колегіальних рішень з поточних питань. 

 

Тематика засідань педагогічної ради школи: 
-  Організація освітнього процесу в школі в 2019-2020 навчальному році «Разом ми 

досягнемо успіху більшого, ніж поодинці» (29.08. 2019); 

- Форми здобуття загальної середньої освіти (індивідуальні форми навчання) (18.09.2019); 

- Інноваційна робота в школі. Компетентнісний підхід, як один з шляхів розвитку закладу 

освіти (21.11.2019); 

- Виховна система школи. Домашнє насильство: як захистити дитину (10.01.2020); 

- Удосконалення та методичне забезпечення освітнього процесу (28.02.2020; 04.05.2020; 

01.06.2020;  12.06.2020); 

-  Підвищення якості знань, умінь і навичок учнів школи, форми та засоби навчання. 

(10.03.2020); 

- Звільнення від проходження ДПА та нагородження золотою медаллю «За висок 

досягнення у навчанні»; 

- Підсумки успішності випускників школи. 

 

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про освіту», статтею 60 Закону України «Про 

вищу освіту», статтею 122 Кодексу законів про працю України,  відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473 та 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти у науки України від 8 серпня 2013 року 

№1135), на виконання наказу управління освіти Шевченківської районної в місті Києві 

районної адміністрації «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників 

навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році Шевченківського району в Київському 

університеті імені Бориса  Грінченка», наказів школи від 31.08.2019 №171 «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка», від 12.09.2019 № 222 «Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році» курсову перепідготовку за новим 

порядком пройшли всі педагогічні працівники в обсязі 30 академічних годин. 

За результатами атестації 4 педагогічних працівники підтвердили вищу 

кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, 1 педагогічний працівник – підтвердив 

1 кваліфікаційну категорію. 
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Протягом навчального року основними формами самоосвітньої роботи вчителів були: 

індивідуальна робота над науково-методичною темою (у межах загальношкільної науково-

методичної проблеми), участь у роботі шкільних та районних методичних об’єднань, 

наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури, 

тренінги, вебінари, лекції тощо  під час карантину у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

ІКТ у навчальному процесі 
 

Пріоритетним завданням школи і кожного її вчителя є посилення ролі інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі. Його втілення відбувається у двох 

напрямах. По-перше - сучасне технічне забезпечення закладу (комп’ютерів – 23 одиниці, 

ноутбуків – 11 од., інтерактивних комплексів – 13, проекторів – 2, переносних екранів – 2, 

планшетів 15), по-друге – навчальна та науково-методична підтримка інформатизації 

освітнього процесу. Ведеться постійна робота з вдосконалення знань сучасної техніки, 

програмного забезпечення, освітніх платформ та ресурсів Internet вчителями, для досягнення 

результату проводиться наступна робота: 

- навчання педагогів у користування сучасними освітніми порталами та технологіями;  

- використання комплексу комп’ютерних програм, які допомагають зробити 

ефективнішою освітню діяльність учасників управління навчальним закладом; 

- вільний доступ до мережі Інтернет для учнів і вчителів школи з метою більш якісної 

підготовки до уроків та опанування програмового матеріалу, а також проведення онлайн 

консультацій та занять під час карантину COVID-19; 

- використання комп’ютерних технологій для спілкування із зовнішнім середовищем, 

зокрема для узагальнення отриманої інформації в діяльності школи; 

- використання мультимедійного комплексу для проведення навчальних знань із різних 

предметів; 

- наявність кабінетів, обладнаних інтерактивними засобами навчання; 

- наявність бібліотечно-інформаційного центру; 

- удосконалення та підтримка веб-сайта школи; 

- перші кроки щодо впровадження дистанційної форми навчання; 

- застосування спеціальних програм для проведення корекційно-розвиткових занять 

інклюзивного навчання в обладнаній ресурсній кімнаті. 

В умовах постійного оновлення технічної бази школи, розвитку новітніх технологій 

навчання, зростання вимог суспільства до підготовки учнів, провідним напрямком у школі 

стала неперервна випереджальна комп’ютерна підготовка вчителів. Загалом розвитку 

впевненості в учителів щодо використання інформаційних технологій сприяють формування 

інформаційної культури, вільний доступ до технологій та експертна підтримка у 

використанні освітніх технологій, електронних бібліотек та проектуванні навчального 

процесу. На кінець 2019-2020 навчального року всі вчителі школи опанували засоби та 

методики проведення онлайн уроків у синхронному та асинхронному режимах. 

Учні школи позитивно сприймають новітні освітні технології у навчальному процесі, 

активно  долучаються. 

 

Інноваційна діяльність. Робота з обдарованими дітьми. 
 

У школі застосовувались інноваційні технології освітнього процесу та управлінської 

діяльності - моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, 

і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад  тощо. 

Складовою науково-методичної роботи у школі є навчання і виховання обдарованих 

дітей, які нестандартно мислять, вмотивовані до пошукової діяльності. У педагогічному 

колективі школи склалася цілісна система роботи з обдарованими учнями, складовими якої 

є: 
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- забезпечення інтелектуального та загальнокультурного розвитку учнів, формування 

наукового світогляду; 

- закріплення за кожним учнем, який займається науково-дослідницькою діяльністю, 

консультанта з числа вчителів вищої кваліфікаційної категорії, старших учителів, учителів-

методистів; 

- забезпечення підтримки обдарованих дітей, розвиток у них творчих здібностей, 

формування навичок самоосвітньої діяльності; 

- оволодіння учнями новими інформаційними технологіями; 

- створення сприятливих умов вчителям-предметникам для поглиблення їх роботи з 

обдарованою учнівською молоддю. 

Вчителі школи крокують в авангарді вчителів Шевченківського району; на базі школи 

постійно проводились семінари, круглі столи, засідання районних методичних об’єднань: 

- РМО вчителів фізики та інформатики; 

- РМО вчителів історії; 

- РМО – вчителів біології; 

- РМО вчителів хімії; 

- у листопаді 2019 проведений районний семінар вчителів української 

мови та літератури «Робота з обдарованою молоддю»; 

- (ІІ) районний етап Всеукраїнської олімпіади з історії 24.11.2019 року. 

 

 
Здобувачі освіти школи брали участь також у Всеукраїнських інтерактивних іграх 

«Геліантус» (56 учнів); «Соняшник» (44 учні); інтерактивній олімпіаді «Олімпус» (49 

здобувачів освіти - весняна сесія). Участь у таких заходах дає можливість здобувачам освіти 

і батькам об’єктивніше оцінювати інтелектуальні можливості та рівень обізнаності кожної 

дитини, вміння застосовувати набуті знання у вирішенні питань, пов’язаних з повсякденним 

життям. 

У І (районному) етапі конкурсу -захисту робіт МАН взяли участь 12 робіт учнів 10-11-

х класів школи. 
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Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками 
 

 
Забезпечення навчальними підручниками учнів у 2019-2020 навчальному році склало 

100%. Вчителі школи брали участь у конкурсному відборі підручників. Підручники вчителя 

історії школи Мартинюка О.О. з історії України та всесвітньої за результатами конкурсу 

були надруковані за державні кошти та запропоновані у більшості навчальних закладів 

України для вивчення історії. 

У 2019-2020 навчальному році бібліотека спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 138 

продовжувала роботу по забезпеченню доступу до інформації, знань, культури, як учнів так 

учителів. 

Продовжувалась робота по комплектуванню фонду бібліотеки з історії України,  

довідковою, художньою літературою. 

Проведена доброчинна акція «Моя улюблена книга — кращий подарунок школі». 

Велась  робота з очищення фонду від застарілої літератури. 

Бібліотечний фонд на кінець року склав: 27796 примірників, 

у тому числі, підручників - 9662 примірники, що складає 34,5% бібліотечного фонду, 

з них підручників за рівнями навчання: 

1-4-х класи – 2797 примірники; 

5-9-х класів – 4042 примірник; 

10-11-х класів - 2823 примірників. 
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Кількість читачів на 1.06.2019 – 332, у т.ч. учнів - 297. 

Середня книговидача в день - 8 книжок. 

  Були проведені екскурсії до бібліотеки для першокласників, першокласники 

ознайомленні з правилами користування бібліотекою та книгою, познайомилися з фондами 

бібліотеки. 

  Проводилася індивідуальна робота з читачами:  

 проведені рекомендаційні бесіди з читачами;  

 бесіди з читачами-учнями  про прочитану книгу;  

 консультації щодо вибору книги на книжкових полицях. 

  Проводились бесіди по класах: 

 про бібліотечні правила; 

 чи важко підтримувати підручник у належному стані; 

 як книжка прийшла до нас; 

 шануй і бережи книгу;  

 державні та народні символи України; 

    твій перший підручник. 

 Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками:  

- постійне інформаційне забезпечення вчителів новою літературою;  

- інформація про надходження нових підручників, програмної літератури; 

- організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню 

навчально-виховного процесу; 

- проведення педагогічної ради щодо порядку відбору підручників на 2019-2020 

навчальний рік. 

 

 У бібліотеці продовжується введення довідково-бібліографічного обліку. 

Завідуюча бібліотекою взяла участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних бібліотек в 

номінації «Бібліотека-територія читання» 

 

Робота соціально-психологічної служби школи 
 

Згідно плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік щодо профілактики 

соціально-небезпечних звичок серед дітей, підлітків та молоді з учнями школи була 

проведена наступна робота: 

- тренінги-лекції на тему шкідливого впливу тютюнопаління на організм людини; 

- відеолекторій, на якому учням було представлено мультиплікаційний фільм про 

шкідливість куріння; 

- тренінг на тему толерантного ставлення до безпритульних тварин (у рамках співпраці з  

благодійним фондом «Щаслива лапа»). 

- відеолекторії на тему шкідливого впливу тютюнопаління на організм «Секрети маніпуляції: 

тютюнопаління» (6-11 класи); 

- відеолекторії на тему шкідливого впливу вживання алкогольних напоїв; 

- бесіда з на тему «Наслідки вживання наркотичних речовин на організм людини» (6-11 

клас); 

- у рамках акції «16 днів проти насилля» представник Міжнародної організації Ла Страда 

Україна  Вероніка Андреєнкова  провела тренінг на тему «Кібербулінг» (7-А клас); 

- лекція на тему «Протидія торгівлі людьми» (9-А клас);  

- у рамках Міжнародного дня інвалідів для учнів 6 -7 класів запрошено 

психолога Центру реабілітації та денного перебування осіб з 

функціональними обмеженнями Подільського району Прокопець 

Валентину, яка провела лекції на тему «Толерантне ставлення до 

людей з особливими потребами»;   

- у рамках проведення Всеукраїнського тижня права спеціаліст 
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Міського центру по роботі з жінками Назаркевич Нонна провела тренінг на тему «Права та 

обов'язки дитини» (9, 10 класи); 

- проведено лекції серед учнів 11-ого класу на тему «Навчання у Національній Академії 

внутрішніх справ України»  професором юридичної кафедри Грянкою Григорієм 

Васильовичем; 

- у рамках Міжнародного дня боротьби зі ВІЛ/СНІДом для учнів 11-ого класу була 

проведена лекція-презентація на тему профілактики  ВІЛ/СНІДу представником центру 

«Здоров’я»; 

- оформлені соціальні паспорти 1 – 11 класів;  

- до педагогічної ради було підготовлено методичні матеріали на тему «Насилля в сім'ї», 

підготовлено методичні матеріали для класоводів та класних керівників на тему  

«Попередження участі неповнолітніх у радикально налаштованих неформальних 

організаціях»; 

- розроблена система роботи з протидії буллінгу. 

Один з шляхів зняття соціальної напруженості серед учнів – організація 

безкоштовного харчування учнів пільгових категорій, а саме: 

- учнів 1-4-х класів; 

- дітей-сиріт та дітей під опікою; 

- дітей з малозабезпечених сімей та ін.; 

- дітей з родин учасників АТО. 

 

Інформація про кількість учнів пільгових категорій, 

які отримували безкоштовне харчування у 2019-2020 навчальному році 
Діти, потерпілі від 

наслідків аварії на 

ЧАЕС 

Діти-сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

Діти із 

малозабезпечених 

сімей 

Діти з сімей 

учасників АТО 

1-4  

класи 

5-11 класи 1-4  

класи 

5-11 класи 1-4 класи 5-11 класи 5-11 класи 

Немає Немає Немає Немає Немає Немає 3 

 

 Протягом 2019-2020 навчального року відбувалися індивідуальні бесіди з учнями, 

батьками та вчителями школи. Проводилась спільна робота зі шкільним психологом 

Артеменко Л.П. щодо адаптації дітей переселенців зі сходу країни (практичний психолог 

працювала у рамках наказу школи № 227 від 12.09.2017 «Заходи щодо розвитку 

психологічної служби системи освіти Шевченківського району м. Києва на період до 2020 

року»). 

Практичний психолог закладу здійснювала свою роботу відповідно Законів України за 

такими напрямками: 

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма); 

- консультаційна робота; 

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (індивідуальна форма); 

- психологічна просвіта; 

- організаційно-методична робота; 

- робота з батьками. 

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: 

психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, 

регіональних програм, наказів та рішень, запиту і специфіки навчального закладу,  власного 

плану діяльності. 



25 

 

Згідно з річним планом роботи школи на 2019-2020 навчальний рік пріоритетними 

напрямами роботи практичного психолога були: 

- створення сприятливих соціально - психологічних умов для учнів які прибули зі сходу 

країни; 

- адаптація учнів першокласників до нових умов навчання; 

- адаптація учнів п'ятих класів до навчання в середній ланці; 

- виявлення професійних схильностей старшокласників; 

 

Практичним психологом була проведена наступна робота: 

- Проведення проективної методики  «Школа звірів» з учнями 1-А та 1- Б класів,  

- Проведення проективної методики «Моя сім'я» та анкетування «Навчальна мотивація» 

з учнями 5-А класу, 

- Проведення  профорієнтаційної методики (Дж. Голланда) для учнів 

8-11 класів; 

- Проведення тренінгу для учнів 6-их класів на тему «Конфлікт: його 

види та шляхи подолання»; 

- Виступ на батьківських зборах у 3-А класі з приводу особливостей 

поведінкових проявів деяких учнів; 

- Виступ на педагогічній нараді з презентацією на тему «Домашнє насильство: як 

захистити дитину»; 

- Проведення індивідуальних консультацій з учнями, батьками та викладачами (за 

запитом). 

 

Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм 
 

За 2019-2020 навчальний рік було оцінено 

287 здобувачів освіти 3-11-х класів, з них: 

42 – одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту, в т.ч. 1 – з відзнакою; 

27 - закінчили школу ІІІ ступеня та одержали атестати про повну загальну середню  

освіту звичайного зразка; 

Похвальною грамотою за особливі досягнення у вивченні окремих предметів  

нагороджені 5 учнів. 

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за 2019-2020 навчальний рік  виявив, 

що успішність учнів школи складає 92,4%, якість знань – 42,3%. 

Кілька учнів основної та середньої школи мають початковий рівень навчальних 

досягнень та потребують підвищеної уваги з боку педагогічного колективу та батьків. 

 

Середній бал оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями школи 

ПІБ вчителя Предмет, що викладає 
Середній бал 

успішності 

Калінічев С.В. 
Англійська мова 9,3 

Шевченко В.М. 
Англійська мова 8,6 

Ченчик О.А. 
Англійська мова 8,8 

Шафран М. А. 
Біологія  7,6 

Рижевська Т. О. 
Географія 8,9 
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Плотницька Н. В. 
Зарубіжна література 8,3 

Каюн Р. В. 

Зарубіжна література,  

художня культура 
9,5 

Ільчук Т. О. 
Історія  8,2 

Мартинюк О. О. 
Історія, правознавство 9,9 

Антонова В. Г. 
Математика 6,9 

Господарчук В. І. 
Математика  8,0 

Джуваго І.Л. 
Музичне мистецтво 9,9 

Мостицька Т. М. 
Німецька мова 7,1 

Якубовська А.В. 
Образотворче мистецтво  10,1 

Адаменко О. В. 
Основи здоров’я 8,4 

Сушко О. А. 
Укр.мова та література 8,4 

Морозова Н. Ю. 
Укр.мова та література 9,0 

Власенко О.М. 
Укр.мова та література 8,1 

Левінська З.С. 
Укр.мова та література 8,3 

Тупіцина В. І. 

Фізика, природознавство, 

астрономія, ЗВ 
9,5 

Квітка І. І. 
Фізика, технологія 9,0 

Архіпова Л. А. 
Фізична культура 9,6 

Цвєткова  О.М. 
Фізична культура 10,1 

Перевозникова Н. І. 
Хімія  7,5 

Дмитрієнко С. Л. 
Хімія  7,2 

 

Розподіл учнів за рівнем навчальних досягнень 

за підсумками річного оцінювання в 5-11 класах 
Клас Загальна 

кількість 

учнів 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий 

рівень 

Якість 

навчання 

5-А 30 2 10 16 2 40% 

6-А 27 2 5 17 3 30% 

7-А 23 0 4 14 5 17,4% 

7-Б 22 3 7 12 0 46% 

8-А 28 4 9 12 3 46% 

9-А 17 0 9 5 3 53% 

9-Б 18 1 8 4 5 50% 

10-А 23 3 12 8 0 65% 

11-А 18 0 6 8 4 33% 

Якість навчання учнів 5-11-х класів склала 42,3%. 
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Контроль за виконанням навчальних програм, веденням шкільної документації, 

відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять 

 

Внутрішкільний контроль 
 

Організація внутрішкільного контролю в 2019-2020 навчальному році 

здійснювалася згідно річного плану роботи школи  за такими напрямками: 

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм.  

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і 

розвитку здібностей учнів в процесі навчання. 

3. Контроль за веденням шкільної документації: класних журналів, 

особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів. 

4. Контроль за роботою груп продовженого дня та гуртків (наказ № 258 від 27.10.2019 «Про 

результати оперативного контролю роботи груп продовженого дня») 

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. 

5. Контроль індивідуального навчання. 

6. Контроль інклюзивного  навчання. 

7.Контроль за сімейною формою навчання. 

8. Контроль здійснення освітнього процесу в умовах карантину. 

9. Контроль за дотриманням професійної етики та трудової дисципліни.  

 

 

Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами: 
 

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, 

вивчення системи роботи вчителів, які проходили атестацію в 2019-2020 навчальному році.  

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на 

уроках. 

3. Контроль за адаптацією учнів 1, 5-их класів до навчання. 

4. Контроль за обсягом домашніх завдань, веденням учнівських зошитів учнями 

початкових класів. 

5. Моніторинг якості знань, умінь, навичок. 

Протягом навчального року здійснювався адміністративний контроль за виконанням 

навчальних програм, веденням шкільної документації. Результати здійснення такого 

контролю знайшли відображення у наказах спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 138 

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м. Києва: 

1. Наказ № 172 від 31.08.2019 «Про дотримання єдиних вимог до ведення шкільної 

документації». 

2. Наказ № 173 від 31.08.2019 «Про навчальні програми, підручники та навчальні 

посібники, рекомендовані для використання у 2019-2020 навчальному році в школі». 
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3. Наказ № 202 від 01.09.2019«Про затвердження календарних планів, графіків 

контрольних та практичних робіт у 2-4-х та 5-11-х класах на І семестр 2019-2020 

навчального року». 

4. Наказ № 167 від 22.08.2019 «Про посилення контролю обліку відвідування учнями 

школи «Буква «н» в класному журналі та участь школи у Всеукраїнському профілактичному 

заході «Урок». 

5. Наказ № 246 від 06.10.2019 «Про стан відвідування здобувачами освіти шкільних 

занять». 

6. Наказ № 248 №12.10.2019 «Про підсумки перевірки ведення щоденників учнями». 

7. Наказ № 261 від 31.10.2019 «Про результати перевірки стану ведення журналів 

планування та обліку гурткової роботи». 

8. Наказ № 263 від 31.10.2019 «Про стан ведення класних журналів». 

9. Наказ № 264 від 31.10.2019 «Про стан відвідування учнями шкільних занять». 

10. Наказ № 266 від 31.10.2019 «Про стан реалізації навчання за індивідуальною формою». 

11. Наказ № 295 від 29.12.2019  «Про виконання навчальних програм за І семестр 2019-2020 

навчального року». 

12. Наказ № 298 від 29.12.2019 «Про стан ведення класних журналів 1-11-х класів». 

13. Наказ № 303 від 29.12.2019  «Про стан відвідування учнями шкільних занять за І семестр 

2019-2020 навчального року». 

14. Наказ № 305 від 29.12.2019 «Про стан реалізації інклюзивного навчання у І семестрі 

2019-2020 навчального року». 

15. Наказ № 14 від 09.01.2020 «Про затвердження календарних планів, графіків контрольних 

та практичних робіт у 2-4-х та 5-11-х класах на ІІ семестр 2019-2020 навчального року». 

16. Наказ № 67 від 26.03.2020 «Про результати перевірки стану ведення планування та 

обліку гурткової роботи». 

17. Наказ № 88 від 20.04.2020 «Про організацію та проведення моніторингу». 

18. Наказ № 139 від 31.05.2020 «Про виконання навчальних програм та навчальних планів за 

2019-2020 навчальний рік». 

19. Наказ № 140 від 31.05.2020 «Про підсумки реалізації варіативної складової робочого 

навчального плану 2019-2020 навчального року». 

20. Наказ № 144 від 04.06.2020 «Про стан реалізації індивідуальної форми навчання та 

виконання індивідуальних навчальних програм у 2019-2020 навчальному році». 

21. Наказ № 145 від 04.06.2020 «Про результати роботи груп продовженого дня у 2019-2020 

навчальному році». 

22. Наказ № 147 від 06.06.2020 «Про стан ведення шкільної документації 1-4-х класів». 
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ЗЗСО «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням предметів 

природничого циклу Шевченківського району м. Києва» 

- навчальний заклад, у якому створено безпечне середовище для учасників 

освітнього процесу; 

- учні якого здобувають якісні знання, мають можливості для всебічного розвитку 

та виховання; 

- у якому працює потужний педагогічний колектив з мінімальною плинністю 

кадрів; 

та втілюється система внутрішкільного контролю якості освіти. 


