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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 2020-2021 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 – 23 роки, на посаді директора –10 років. 
 До складу адміністрації входять: 
-  Перевозникова Наталія Іванівна – заступник директора з навчально-виховної 
роботи, педагогічний стаж  18 років, на посаді – 11 років.  
- Власенко Оксана Миколаївна  – заступник директора з навчально-виховної 
роботи, педагогічний стаж 26 років, на посаді –5 років. 
- Веселицька Наталія Вікторівна - педагог-організатор, педагогічний стаж 11 
років; на посаді 5 років; 
- Артеменко Людмила Петрівна – практичний психолог, педагогічний стаж 5 
років; 

У 2020-2021 навчальному році в закладі було організовано освітній 
процес 18 класів, з них: 

      1 – 4 класи –  120    учні -  6 класів; 
      5 – 9 класи – 160 учнів – 8  класів; 
     10-11 класи –  58 учнів – 3 класи. 

Станом на 01.09.2020 було оптимізовано мережу класів та за кількістю учнів 
двох 1-х класів 2019-2020 навчального року створено  один другий клас 2020-
2021 навчального року. 

Всього 338 учнів (дівчат – 172);  із загальної кількості 280 (82,8%) - 
здобувачів освіти Шевченківського району м. Києва.    

Обрані профілі навчання у старшій школі: 
10-А клас (з українською мовою навчання з вивченням) -  вивчення хімії на 
профільному рівні; 
11-А клас  (з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов) – 
вивчення хімії на профільному рівні. 

     Вивчення іноземних мов: англійська мова – 338 учні (100%), з них дві 
мови вивчають – 115 учнів (друга мова німецька – 101 учень, друга мова 
китайська – 14 учнів). 

 



У школі навчаються діти пільгових категорій, а саме: 
учнів з особливими потребами – 7 здобувачів освіти;  
дітей учасників АТО – 6 здобувачі освіти; 
дітей з багатодітних родин – 6 здобувачів освіти; 
учнів, які мають чорнобильські посвідчення – 2 здобувачів освіти; 
малозабезпечені -1 учениця; 
тимчасово переміщені особи з територій проведення АТО -  7 здобувачів освіти 
з Донецької області – 4 учнів, з Луганської – 5 учнів.  

У 2020-2021 навчальному році спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з 
поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського 
району м. Києва працювала згідно Річного плану роботи та Освітньої програми 
на 2020-2021 навчальний рік. 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти №138  була 
розроблена на виконання Закону України «Про освіту» (ст.33), Закону України 
«Про повну загальну середню освіту» (ст.15,38,39), Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р на основі Державних стандартів 
освіти та типових освітніх програм: 
- для 1-2 класів – Державний стандарт  початкової освіти (2018), типова 
освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. (наказ МОН 
України від 08.10.2019 № 1272); 
- для 1-А класу - Державний стандарт  початкової освіти (2018), типова 
освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. (наказ МОН 
України від 08.10.2019 № 1272), Державний стандарт  початкової загальної 
освіти для дітей з особливими освітніми потребами; типова освітня програма 
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для 
дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН України від 26.07.2018 
№814); 
- для 3 класів – Державний стандарт початкової освіти (2018), типова 
освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я.  (наказ МОН 
України від 08.10.2019 № 1273); 
- для 4 класів – Державний стандарт початкової загальної освіти (2011), 
типова освітня програма (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407); 
- для 5-9 класів – Державний стандарт базової та повної загальної середньої 
освіти (2011), типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ  
ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405; 
- для 5-Б класу - Державний стандарт базової та повної загальної середньої 
освіти (2011), типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ  
ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, Порядок 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872, зі 
змінами від 09.08.2017 №588, типова освітня програма спеціальних закладів 
загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 
потребами (наказ МОН України від 12.06.2018 № 627 



- для 10-11 класів - Державний стандарт базової та повної загальної 
середньої освіти (2011), типова освітня програма закладів загальної середньої 
освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у 
редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними 
наказом МОН України від 31.03.2020 № 464); 

Згідно Стратегії розвитку школи, річного плану роботи школи  на 2020-
2021 навчальний рік з метою розбудови дієвої внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти, згідно Методичних рекомендацій з питань 
формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 
загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.11.2020 №1480, педагогічний колектив розпочав процес 
самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище», яке повинно відповідати 3 
вимогам і 15 критеріям. Проведені заходи показали досягнення і виявили деякі 
проблеми та питання, які потребують вдосконалення. 

Самооцінювання  закладу  проводилося протягом навчального року за 
результатами опитування учасників освітнього процесу (онлайн-форми, 
інтерв’ю, анкетування), вивчення документації та спостереження за освітнім 
середовищем під час уроків, заходів, перерв. Вивчення проходило в декілька 
етапів з розглядом питань на педагогічних радах школи: 

жовтень – адаптація здобувачів освіти 1-ого та 5-х класів до навчання; 
січень – забезпечення якісного навчання учнів  з  індивідуальною формою 

навчання (дистанційна – 1 учениця, педагогічний патронаж – 2 учнів, сімейне 
навчання – 2 учнів, екстернат – 1 учениця); 

березень – стан реалізації інклюзивного навчання у 1-А та 5-Б класі; 
доступне та безпечне освітнє середовище (1-А клас- 24 учні, у т.ч. 1 – за 
нозологією тяжке порушення мовлення; 5-Б клас -18 учнів, у т.ч. 1- за 
нозологією затримка психічного розвитку); 

травень – узагальнення результатів самооцінювання за напрямком 
«Освітнє середовище». 

У 2020-2021 навчальному році школа працювала згідно Алгоритму дій 
під час організації освітнього процесу під час карантинних обмежень за 
різними рівнями епідемічної безпеки поширення COVID-19, що зумовило 
проведення онлайн навчання у синхронному та асинхронному режимі під час 
самоізоляції та локдауну. Під час навчального року було проведено 4 
моніторинги щодо створення комфортних та безпечних умов організації 
освітнього процесу та розвитку інклюзивного середовища у школі. Виходячи з 
результатів, найбільшим порушенням умов навчання батьки, на жаль, 
називають онлайн-навчання: 40% опитаних у різних формулюваннях називають 
навчання з використанням дистанційних технологій загрозою для якісної освіти 
та здоров’я дітей (з них: 30% через технічні умови, біля 20% батьків здобувачів 
освіти початкових класів - психологічну нестабільність, 20% - неможливість 
здійснювати вчасний контроль за навчанням дитини). Слід зауважити, що серед 
опитаних 35%  учнів та 25% батьків вважають дистанційні форми навчання 
кращим варіантом. Для цієї частини учнів наслідком дистанційного  навчання 
стало підвищення рівня навчальних досягнень, можливістю уникнення 



труднощів спілкування з однолітками та вчителями. Анкетування та 
інтерв’ювання  педагогічних працівників висвітлило слабкі сторони втілених 
форм дистанційного навчання, а саме: більші витрати часу для організації 
освітнього процесу з використанням дистанційних технологій, відсутність 
чітких меж робочого та неробочого часу, відсутність відповідних технічних 
можливостей  у деяких вчителів та учнів, слабкий контроль з боку батьків за 
зворотнім зв’язком учня з вчителем, здебільшого середній (біля 55%) та 
достатній (25%) рівень засвоєння знань та формування компетентностей учнів, 
обмеження часу проведення уроків онлайн у синхронному режимі відповідно 
до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 № 2205. Батьки здобувачів 
освіти 1-4-х класів взагалі проти форм навчання з використанням дистанційних 
технологій та скорочення тривалості групи продовженого дня до трьох годин. 
Перебування учнів на ГПД три години було наслідком заборони зведення учнів 
різних класів територіально, тому, виходячи з навантаження кожного 
вихователя ГПД (3 ставки) на кожен клас припадало 0,5 ставки роботи 
вихователя ГПД, а це фактично 3 години. Адміністрація школи з розумінням 
ставилася до побажань працюючих батьків щодо продовження перебування 
дітей у школі після закінчення ГПД, тому розклад роботи гуртків було 
відповідно скоординовано, щоб діти могли перебувати у школі на заняттях 
гуртків до 18.00-19.00 години та знаходились під наглядом педагогічних 
працівників школи. 

Самоаналіз за вимогами до напряму  «Освітнє середовище» відповідно до 
«Абетки для директора». 

Вимога 1.1. Створені комфортні і безпечні умови навчання та праці  
Керівництвом закладу вживаються заходи задля створення безпечних та 

комфортних умов перебування учнів. Школа функціонує у чотириповерховій 
будівлі з цокольним поверхом та прибудованим спортивним залом. Загальна 
площа всіх приміщень 3518 кв.м., площа 26 навчальних кабінетів 1365 кв.м., 
кількість учнів 338, що не перевищує проектної потужності навчального 
закладу, кількість класів у мережі 17, середня наповнюваність класів 20 учнів. 
Школа має закритий внутрішній двір, який потребує облаштування. Подвір’я 
перед будівлею має невисоку огорожу, закриті ворота з двох боків школи 
перешкоджають доступу сторонніх осіб до приміщень школи, на подвір’ї 
школи – облаштований спортивний майданчик із штучним покриттям. Частина 
асфальтового покриття та відлив фасаду школи відремонтовано у 2020-2021 
навчальному році, частина плит перед центральним входом до школи потребує 
заміни. Територія чиста, охайна, незахаращена. Хол школи облаштований 
турнікетом та камерою відеоспостереження. У цокольному поверсі знаходяться 
приміщення Мистецької галереї, їдальні на 100 місць та підсобні приміщення (з 
внутрішнього боку школи – це ще один поверх), на 1-ому поверсі - кабінети 
адміністрації закладу, ресурсна кімната, медичний кабінет, бібліотека з 
книгосховищем та читацьким залом, 7 навчальних кабінетів; на 2-ому поверсі – 
кабінет психолога, кабінет інформатики та ще п’ять навчальних кабінетів; на 3-
ому поверсі п’ять навчальних кабінетів та актова зала,  на 4-ому поверсі п’ять 



навчальних кабінетів, на 3-ому та 4-ому поверхах розташовані вбиральні для 
дівчат, на 2-ому - для хлопців. Туалетні кімнати облаштовано кабінками, 
рукомийниками. У школі відсутня туалетна кімната для дітей з особливими 
освітніми потребами. У туалетних кімнатах в кожній кабінці є туалетний папір, 
біля умивальників рідке мило та паперові серветки для рук. Безконтактних 
дезінфекторів для рук немає. 

Приміщення школи мають високі стелі, просторі коридори, маркування 
зеленими та червоними стрілками пішохідних зон, вказівники запасних виходів, 
номерів та назв кабінетів, схеми евакуації. Коридори, рекреації, міжсходові 
частини незахаращені сміттям. Біля центрального входу школи облаштовано 
пандус  для людей, які мають труднощі у пересуванні, хоча учнів та батьків з 
такими потребами на даний час у школі немає. Функціонують дві спортивні 
зали, де є роздягальні та вбиральні для хлопців та дівчат. У поточному 
навчальному році учні переодягалися по черзі дівчата-хлопці у класах, щоб 
уникнути скупчення дітей у роздягальнях. Зважаючи на протиепідемічні заходи 
у 2020-2021 навчальному році уроки для учасників освітнього процесу різних 
вікових груп починалися асинхронно, вхід до школи здійснювався у різний час 
з використанням двох входів за графіком з обов’язковою обробкою рук, з 
опитуванням учнів та батьків щодо стану здоров’я та самопочуття дитини, 
вимірювання температури педагогічних працівників. Групи продовженого дня 
працювала без зведення паралельних класів на групу. Кабінетна система 
проведення уроків стосувалася тільки біології, хімії, фізики, інформатики та 
фізичної культури, всі інші предмети викладалися у кабінетах класів з 
дотриманням режиму провітрювання та обробки дезінфікуючими засобами 
парт. У теплу пору року більшість уроків природничого та гуманітарного  
циклу, особливо для 1-4-х та 5-7-х класів проводилися  як «урок у природі».  

У закладі є всі навчальні приміщення, необхідні для реалізації освітньої 
програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні кабінети початкової 
школи знаходяться на другому  та третьому поверхах. Освітній простір сприяє 
формуванню в учнів ключових компетентностей та мотивує дітей до навчання і 
розвитку, що підтверджено результатами спостереження за освітнім 
середовищем.  Класи початкової школи обладнані відповідно вимог Нової 
української школи, зокрема, є одномісні сучасні парти, мультимедійне та 
комп’ютерне оснащення, класи зоновані для якісного проведення занять та 
організації відпочинку школярів. На стінах коридорів та східцях унаочнено 
прислів’я англійською та українською мовами. У коридорах облаштовані місця 
для відпочинку учасників освітнього процесу, але в недостатній кількості. В 
якості вчительської використовується приміщення бібліотеки. 

Загалом переважна більшість педагогічних працівників (83,1%) 
задоволена освітнім середовищем та умовами праці. Оцінюючи освітнє 
середовище закладу 73,7% педагогічних працівників говорять про 
комфортність умов для праці, 20,3% - вважають ці умови дуже комфортними і 
6% вважають їх не зовсім комфортними. При оцінці діяльності адміністрації 
школи 67,3% педагогів вважають, що у закладі дуже комфортно, 27,7% 
вважають, що комфортно  5 % вважають, що не зовсім комфортно, 100% 



учасників онлайн-опитування  свідчать, що у закладі створений психологічний 
клімат для їх професійного зростання. 79,6% вважають, що планування у 
закладі відбувається командою, але 20,4% вважають, що планування у закладі 
здійснюється за вказівкою адміністрації. Переважна більшість учасників 
опитування вважають, що виконання рішень йде внаслідок самоконтролю і 
керівництва, адміністрація здійснює контроль та заохочує до діяльності 
педагогічний колектив, розподіляючи відповідальність відповідно до 
повноважень. Методи впливу називають різні від наказів до прохання, хоча 
особистий приклад, переконання і пропозиції є основними. Дане опитування 
педагогічним колективом визначає стиль керівництва закладом як 
демократичний, який називають ще колегіальним, що  застосовують упевнені в 
собі керівники, що довіряють підлеглим, контролюючи не їх, а результати.   

Для забезпечення умов праці та безпеки освітнього процесу проводяться 
згідно із законодавством інструктажі та навчання з працівниками й 
здобувачами освіти з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Учасники 
освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. Кожний кабінет підвищеної безпеки має всю необхідну 
документацію та паспорт кабінету. Цього року поновлено посадові та робочі 
інструкції для всіх працівників закладу.  

У школі створені умови для повноцінного харчування здобувачів освіти 
та працівників школи. Харчування здійснюється відповідно до затвердженого 
двотижневого меню з дотриманням всіх санітарно-гігієнічних вимог; на 
інформаційному стенді перед початком робочого дня обов’язково унаочнено 
меню на поточний день із зазначенням назви страв, бракеражу готових страв, 
вартості блюд для здобувачів освіти 1-4-х класів, які харчуються за рахунок 
місцевого бюджету, учнів пільгових категорій та платних блюд для інших 
учасників освітнього процесу. Режим харчування учнів початкових класів, 
інших учасників  освітнього процесу був складений у 2020-2021 навчальному 
році відповідно до Алгоритму дій так, щоб одночасно в їдальні не перебувало 
більше 20-ти осіб. В асортименті буфету не реалізовувалися заборонені до 
продажу у навчальних закладах харчові продукти – тільки свіжоспечені 
борошняні вироби, питна вода без газу та пакетовані соки. У 2020-2021 
навчальному році у їдальні учнів могли обирати страви та салати серед кількох 
запропонованих, а також дотримуватись особливих дієтичних потреб. 

З питання створення безпечного освітнього середовища, організації 
харчування серед учнів та батьків проводилось опитування, результати якого 
наступні: 
 Чи задовольняють зміни в освітньому середовищі батьків? 
Так     83%    Ні –    11%  Важко визначити  - 6%. 
 Чи створені безпечні умови для учнів у школі? 
Відповіді розділились на п’ять типів: 
так – 64% 
ні – 3% 
не знаю – 17% 
можливо – 10%  



не дали відповіді– 6% 
Отже, по критеріях – виходить «відповідає частково», а деякі питання 
«потребують покращення». 

У закладі облаштований кабінет інформатики - вісім учнівських робочих 
місць та комп’ютер вчителя, термін використання яких більше 5 років, 
тринадцять двомісних парт, 15 портативних планшетів та ноутбук вчителя для 
роботи у кабінеті чи в іншому класі. Комп’ютери під’єднуться до мережі 
Internet під час здійснення освітнього процесу. 100% опитаних учнів закладу 
брали участь у інформаційних заходах та ознайомлені із інформацією щодо 
безпечності користування мережею Internet (крім учнів 1-А класу). З учнями та 
батьками проводились двічі на рік години спілкування щодо безпечного 
користування Internet-простором; батькам надсилалися переліки сайтів, доступ 
до яких бажано не допускати або контролювати. Під час вступного, цільового, 
повторного інструктажів в кабінеті підвищеного ризику обов’язкове питання 
безпечного користування Internet. Кабінет інформатики облаштований 
кондиціонером, відповідно до санітарних вимог. Серед батьків 5-11-х класів 
взяли участь в онлайн-опитуванні 164 особи: 5-і класи 37 особи; 6-і класи- 33 
особи; 7-і класи – 25 особи; 8-ий клас – 22 осіб; 9-10-і класи 37 осіб, 11-і класи 
– 10 осіб. 90,5% опитаних вважають, що санітарні умови дотримуються у школі 
у повному обсязі.  

Всі класи розпочинали свій день з ранкової зустрічі з класним керівником 
та черговим адміністратором. Батьки мали змогу з нагальних питань 
спілкуватися з вчителями та адміністрацією за попередньою домовленістю 
онлайн або особисто у вестибюлі школи з дотриманням санітарно-гігієнічних 
вимог. Відомості щодо діючих нормативних документів, організації та стану 
освітнього процесу вчасно висвітлювалися на сайті школи, адміністрація школи 
school138masterdesant.kiev.ua забезпечувала доступність та прозорість 
інформації для всіх учасників освітнього процесу. 

Управлінські рішення (накази), що стосуються вимоги 1.1.: 
від 11.08.2020 №127-о «Про підготовку школи до нового 2020-2021 
навчального року»; 
від 26.08.2020 №133-о, від 16.01.2021 №6-о «Про призначення відповідальної 
особи в школі за електрогосподарство»; 
від 26.08.2020 №134-о «Про призначення відповідальних осіб у школі за 
протипожежну безпеку на 2020-2021 навчальний рік»; 
від 26.08.2020 №135-о «Про створення пожежно-технічної комісії у школі в 
2020-2021 навчальному році»; 
від 27.08.2020 №136-о «Про призначення відповідального за організацію 
роботи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму в школі у 2020-
2021 навчальному році»; 
від 27.08.2020 №137-о «Про проведення місячника «Увага! Діти на дорозі» у 
школі в 2020-2021 навчальному  році»; 
від 28.08.2020 №144-о «Про роботу по забезпеченню безпечної і надійної 
експлуатації будівлі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням предметів природничого циклу в 2020-2021 навчальному  році»; 



від 28.08.2020 №145-о «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки в 
2020-2021 навчальному  році»; 
від 28.08.2020 №147-о «Про організацію роботи у школі з питань охорони праці 
та безпеки життєдіяльності в 2020-2021 навчальному  році»; 
від 28.08.2020 №151-о «Про режим роботи школи у 2020-2021 навчальному  
році під час карантинних обмежень за різними рівнями епідемічної безпеки 
поширення COVID-19»; 
від 31.08.2020 №155-о «Про організацію харчування дітей у школі в 2020-2021 
навчальному  році»; 
від 31.08.2020 №156-о «Про затвердження режиму харчування»; 
від 31.08.2020 №157-о «Про створення комісії з контролю якості харчування у 
школі»; 
від 31.08.2020 №158-о «Про створення комісії з контролю якості продукції та 
технології приготування їжі в школі»; 
від 01.09.2020 №197-о «Про проведення роботи з адаптації здобувачів освіти 1-
ого класу до навчання у 2020-2021 навчальному році»; 
від 01.09.2020 №198-о «Про комплектування груп продовженого дня у 2020-
2021 навчальному році»; 
від 01.09.2020 №210-о, від 09.09.2020 №2019-о, від 16.09.2020 №224, від 
03.11.2020 №266-о, від 11.05.2021 №74-о «Про одноразове харчування учнів 
школи в 2020-2021 навчальному році»; 
від 07.09.2020 №211-о «Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей 
у школі в 2020-2021 навчальному році»; 
від 07.09.2020 №212-о «Про створення оціночної комісії у школі в 2020-2021 
навчальному році»; 
від 07.09.2020 №213-о «Про списання майна у школі в 2020-2021 навчальному 
році»; 
від 07.09.2020 №214-о «Про проведення тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності у школі в 2020-2021 навчальному році»; 
від 07.09.2020 №218-о «Про затвердження інструкцій з безпеки життєдіяльності 
у школі в 2020-2021 навчальному році»; 
від 19.09.2020 №228-о «Про затвердження правил внутрішнього розпорядку 
школи»; 
від 22.10.2020 №259-о «Про результати перевірки стану організації харчування 
у школі»; 
від 10.11.2020 №269-о «Про створення комісії  введення в експлуатацію 
матеріальних цінностей»; 
від 16.11.2020 №270-о «Про створення робочої групи школи в осінньо-зимовий 
період 2020-2021 навчального року»; 
від 16.11.2020 №271-о «Про створення умов по забезпеченню безпечного 
функціонування школи в осінньо-зимовий період 2020-2021 навчального року»; 
від 16.01.2021 №7-о «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки в 
школі в 2021 році»; 
від 16.01.2021 №10-о «Про затвердження плану заходів з профілактики 
травматизму, пожежної безпеки та безперебійної роботи в школі на 2021 рік»; 



від 16.01.2021 №12-о «Про організацію роботи в школі з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності  в 2021 році»; 
від 16.01.2021 №19-о «Про профілактику травматизму та посилення роботи 
щодо запобігання нещасним випадкам у школі»; 
від 10.02.2021 №26-о «Про заходи до дня безпечного інтернету»; 
від 01.03.2021 №30-о «Про проведення у школі конкурсу дитячого малюнка 
«Пожежна безпека очима дітей»; 
від 19.03.2021 №43-о «Про організацію харчування дітей у спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим вивченням предметів природничого 
циклу»; 
від 14.05.2021 №77-о «Про проведення тижня безпеки дорожнього руху у 
школі»; 

Вимога 1.2. Створено освітнє середовище, вільне від будь-яких форм 
насильства та дискримінації 

На виконання Закону України «Про освіту», закону України «Про повну 
загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 
28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) 
та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», від 26.02.2020 
№293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», відповідно до листа 
Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення 
безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булінгу 
(цькуванню)» у школі затверджено «Положення про порядок розгляду випадків 
булінгу (цькування) в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим 
вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м.Києва». 
За результатами анкетування учнів та батьків з’ясовано, що 84,3% учасників 
освітнього процесу ознайомлені з даними документами та дотримуються їх. 
Окрім того, у початковій школі розроблені правила класу, які унаочнені, 
розміщені на інформаційних куточках та використовуються під час освітнього 
процесу. Батьки у онлайн-анкетуванні наголошують, що при виникненні 
проблеми 70,5% учнів звернуться до класних керівників, а 21,9% здобувачів 
освіти звернулися б до третіх осіб. Із опитування батьків (260 осіб опитаних) 
86,2% вважають класного керівника уповноваженою для цього особою. 79,5% 
батьків стверджують, що права їх дітей не порушуються, інші вважають, що 
ситуації, які виникали серед дітей, успішно вирішувалися класним керівником 
у межах класу. Протягом навчального року до комісії з протидії булінгу не 
надходило скарг  та заяв від учасників освітнього процесу. 

У закладі освіти розроблений, затверджений в установленому порядку та 
реалізується План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, 
який оприлюднений на власному вебсайті закладу. Налагоджено співпрацю з 
представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії 
булінгу (цькування), протягом року проведено 7 бесід з представниками поліції, 
шкільним поліцейським за даною тематикою. Переважна більшість батьків 
(82,9% загальної кількісті батьків школи) вказала, що їх діти почувають себе у 
школі:  61% - безпечно і комфортно,  13,3% - в цілому комфортно, 10,5% - 



комфортно і 15,2% не дуже комфортно почувають себе у закладі. Переважна 
більшість дітей почуваються у класі та школі, не стикалися із булінгом та охоче 
йдуть до школи. У закладі розроблено “Меморандум співпраці” - правила 
поведінки, розроблені спільно з учасниками освітнього процесу, засновані на 
правах людини й спрямовані на формування позитивної мотивації в поведінці 
учасників освітнього процесу. За результатами анкетування учнів та батьків 
з’ясовано, що 84,3% учасників освітнього процесу ознайомлені з 
вищезгаданими правилами та дотримуються їх. Окрім того, у початковій школі 
розроблені правила класу, які унаочнені, розміщені на інформаційних куточках 
та використовуються під час освітнього процесу. Батьки у онлайн-анкетуванні 
наголошують, що при виникненні проблеми 70,5% учнів звернуться до класних 
керівників, 10% - до психолога, 11,9% здобувачів освіти звернулися б до третіх 
осіб. Із опитування батьків (210 осіб опитаних) 86,2% вважають класного 
керівника уповноваженою для цього особою. 69,5% батьків стверджують, що 
права їх дітей не порушуються, 23,8% вважають, що можливо і були, але 
проблеми вирішені без втрат для дитини. 70,8% батьків вважають вчителя 
початкових класів високоосвіченими і професійно грамотними. Протягом 
моніторингу із «Абетки директора» використано додаток №7 «Форма 
спостереження за освітнім середовищем», де педагогічні працівники вели 
власні спостереження. Позитивним є те, що педагоги відверто називали те, що 
потребує покращення. 

Результати анкетування дають підстави стверджувати, що у закладі 
здійснюється належна робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до 
освітнього процесу, педагогічних працівників - до професійної діяльності 
(переважна більшість батьків зазначила, що у дітей не виникало проблем з 
адаптацією до закладу освіти та освітнього процесу, що підтвердили і 
діагностичні спостереження практичного психолога школи). 

Управлінські рішення (накази), що стосуються вимоги 1.2.: 
від 28.08.2020 №143-о «Про попередження порушень педагогічної етики та 
прав дитини у школі»; 
від 31.08.2020 №175-о «Про посилення контролю обліку відвідування 
здобувачами освіти школи «літера Н в класному журналі»; 
від 31.08.2020 №176-о «Щодо профілактики бездоглядності та правопорушень 
серед здобувачів освіти школи у 2020-2021 навчальному році»; 
від 31.08.2020 №177-о «Про створення комісії з попередження правопорушень 
серед здобувачів освіти школи у 2020-2021 навчальному році»; 
від 31.08.2020 №178-о «Про заходи щодо  попередження бездоглядності, 
злочинності, правопорушень та інших негативних проявів в учнівському 
середовищі»; 
від 01.09.2020 №195-о «Про систему роботи школи щодо протидії булінгу»; 
від 03.09.2020 № 205 «Про участь команди школи в осінньому змаганні за 
програмою «Дитяча легка атлетика»; 
від 04.09.2020 №208-о «Про заходи щодо  впровадження концепції «Нової 
української школи», Державного стандарту початкової освіти та Державного 



стандарту базової та повної загальної середньої освіти в школі у 2020-2021 
навчальному році; 
від 19.09.2020 №228-о «Про затвердження правил внутрішнього розпорядку» 
від 29.10.2020 №261-о «Про здійснення контролю за відвідуванням занять 
здобувачів освіти за вересень-жовтень 2020 року»; 
від 24.12.2020 №302-о «Про стан відвідування  занять здобувачами освіти за І 
семестр  2020-2021 навчального року»; 
від 27.01.2021 №18-о «Про посилення контролю за обліком відвідування 
навчальних занять учнями у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року»; 

Вимога 1.3. Створений інклюзивний, розвивальний та мотивуючий до 
навчання освітній простір 
 Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами було 
здійснювалося у 1-А та 5-Б класах. Освітній процес організовано відповідно до 
«Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15.08.2011 № 872 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ вад 
09.08.2017 № 588 та іншими нормативно-правовими документами. З метою 
підвищення ефективності освітнього процесу було запроваджено корекційно-
розвиткова складова Індивідуальної програми розвитку кожної дитини, якою 
регламентується організація системної реабілітаційної роботи з учнями: 
розвиток мовлення; корекція розвитку; логоритміка. Така робота передбачала 
вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного 
розвитку учнів, і потребувала впровадження особистісно орієнтованих програм 
навчання та реабілітації за індивідуальним та диференційованим підходом. 

Аналіз документації, інтерв’ю з практичним психологом та заступником 
директора школи вказують на те, що у закладі організація інклюзивного 
навчання здійснюється на належному рівні: налагоджена співпраця з ІРЦ, 
створено команди психолого - педагогічного супроводу, розроблено 
індивідуальні програми розвитку та індивідуальні навчальні плани за 
адаптованими навчальними програмами за участі батьків, є фахівці, які задіяні 
у корекційно-розвиткових заняттях – практичний психолог, вчитель-логопед-
дефектолог. Класи укомплектовані ставкою асистента вчителя, які діють 
відповідно до посадової інструкції асистента вчителя. Корекційно-розвиткові 
заняття проводились фахівцями у приміщені ресурсної кімнати та кабінеті 
практичного психолога. Ресурсна кімната облаштована (за нозологіями) 
відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 
інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018      
№ 414. 

Освітнє середовище школи мотивує здобувачів освіти до оволодіння 
ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового 
способу життя. На території школи не палять, не вживають речовин, шкідливих 
для здоров’я. В приміщенні школи розміщені інформативні матеріали щодо 
здорового способу життя. Учні залучаються до участі у конкурсах з 



природничих та гуманітарних дисциплін – МАН, «Соняшник», Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, Міжнародному конкурсі 
знавців української мови ім. П.Яцика; до проектної діяльності, яка включає 
питання екологічної, фінансової грамотності, підприємницької діяльності, 
соціальної та громадянської активності учасників освітнього процесу. У травні 
2021 року для учнів 1-4-х та 5-10-х класів було організовано ряд пізнавальних 
екскурсій, що сприяло становленню учнівського колективу та формуванню 
компетентностей. 

Кабінети школи мають обладнані засобами навчання, які 
використовуються в освітньому процесі, створюють мотивуючий та 
візуалізований простір, сприяють навчально-пізнавальній діяльності учнів. У 
кабінетах біології, хімії, фізики, інформатики, кабінетах 24, 28 (української 
мови та літератури), 43 - німецької мови, 8 – історії, 9 - англійської мови, де 
навчаються учні 5-11-х класів, є мультимедійне та відео обладнання. У кабінеті 
інформатики в освітньому процесі також використовуються 15 учнівських 
планшетів, які зв’язані з ноутбуком вчителя. Під час локдауну для здійснення 
дистанційного навчання планшети та ноутбуки використовувалися вчителями 
як технічні засоби для роботи вдома, що було зафіксовано в журналі обліку 
видачі технічних засобів. 

У закладі функціонує бібліотека для забезпечення навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, що підтверджено результатами спостереження за проведенням 
тематичних класних годин завідуючою бібліотекою. Огляд виставок у 
бібліотеці свідчить про систематичне проведення різноманітних заходів. 
Інформація про проведені заходи висвітлюється на веб-сайті закладу, бібліотека 
має читальний зал, комп’ютер, стелажі для книг, картотеку, окреме сховище 
для підручників. Учні початкових класів за графіком відвідують бібліотеку для 
проведення годин читання вголос та вчаться поводитися з друкованою книгою. 
Усі учні школи забезпечені підручниками на 100%. 

На 05.09.2020 бібліотечний фонд нараховував: 
кількість брошур, книг, журналів – 27796; 
у тому числі підручників, усього – 9662; 
з них для: 
1-4 класів – 2797; 
5-9 класів – 4042; 
10-11 класів – 2823. 

Простір і ресурси бібліотеки використовуються для індивідуальної та  
групової роботи у рамках освітнього процесу. Слід зазначити, що матеріально-
технічний стан бібліотеки потребує оновлення відповідно до сучасного 
значення функціонування шкільної бібліотеки в освітньому просторі, як 
інформаційно-ресурсного центру. 

Управлінські рішення (накази), що стосуються вимоги 1.3.: 
від 28.08.2020 № 140-о «Про заборону тютюнокуріння в школі та на шкільній 
території»; 
від 28.08.2020 № 152-о «Про затвердження графіку чергування учасників 
освітнього процесу школи»; 



від 31.08.2020 №190-о «Про організацію інклюзивного навчання Смертенко 
Поліни у 20202-02021 навчальному році»; 
від 31.08.2020 №191-о «Про відкриття інклюзивних класів у 20202-02021 
навчальному році»; 
від 03.09.2020 №200-о «Про організацію інклюзивного навчання Тищенка 
Євгена – здобувача освіти 1-А класу»; 
від 09.09.2020 №289-о «Про організацію освітнього процесу з використанням 
технологій дистанційного навчання для здобувачів освіти 5-Б класу»; 
від 24.05.2021 №80-о «Про організацію екскурсії до музею «Інтерактивний 
простір. Музей науки» здобувачів освіти 5-Б класу»; 
від 16.01.2021 «Про участь здобувачів освіти у проведенні фестивалю стартапів 
«Classідея»; 
від 18.01.2021 №14-о «Про участь здобуввачів освіти школи в змаганнях на 
кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» у 2021 році»; 
від 26.01.2021 №17-о «Про участь здобувачів освіти школи у тренінгах по 
медіації»; 
від 02.03.2021 №31-о «Про організацію екскурсії до Музею імені Тараса 
Шевченка здобувачів освіти 5-А класу»; 
від 10.03.2021 №34-о «Про участь здобувачів освіти 1-2-х класів у районному 
турнірі гри «Double»; 
від 01.04.2021 №48-о «Про участь здобувачів освіти школи у конкурсі дитячого 
малюнка «Намалюй свою мрію»; 
від 01.04.2021 №49-о «Про участь учасників освітнього процесу школи у 
шаховому турнірі «Шахова родина у 2021 році»; 
від 30.04.2021 №69-о «Про участь учнів школи в змаганнях «Мотузковий парк 
2021»; 
від 21.05.2021 №79-о «Про організацію екскурсії до Музею «Інтерактивний 
простір «Музей науки» зі здобувачами освіти 5-А класу»; 
від 24.05.2021 №80-о «Про організацію екскурсії до Музею «Інтерактивний 
простір «Музей науки» із здобувачами освіти 5-Б класу»; 
від 25.05.2021 №81-о «Про організацію екскурсії до Ясногородської страусиної 
ферми»; 
від 26.05.2021 №82-о «Про організацію екскурсії до Музею «Золоті ворота» із 
здобувачами освіти 6-А класу»; 
від 31.05.2021 № 88-о «Про підсумки виховної роботи у 2020-2021 навчальному 
році»; 
від 31.05.2021 №87-о «Про стан реалізації інклюзивного навчання у 2020-2021 
навчальному році»; 
Визначені рівні оцінювання створення освітнього середовища закладу на кінець 
2020-2021 навчальний рік за вимогами: 
- Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці — достатній. 
- Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 
дискримінації — достатній. 



- Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 
освітнього простору — переважно достатній за різними критеріями та 
показниками оцінювання. 
           З метою забезпечення якості освітнього процесу, комфортних та 
безпечних умов навчання та праці, формування інклюзивного, розвивального та 
мотивуючого до навчання освітнього простору всі педагоги школи 
відповідально поставилися до удосконалення педагогічної майстерності 
протягом навчального року: 

- працювали психологічні студії, де розглядалися питання щодо корекційно-
розвиткової  роботи з учнями, які потребують уваги в період адаптації, імідж 
сучасного вчителя; 

- проведені тренінги та майстер-класи щодо впровадження сучасних  
технологій в освітній процес, роботи на освітніх платформах для здійснення 
освітнього процесу у дистанційному форматі; 
- відбулися засідання шкільних методичних об’єднань, де розглянуті  
ключові питання щодо роботи вчителя при змішаному навчанні, впровадженні 
технологій дистанційного навчання. 

На нарадах при директорі були розглянуті питання: 
- про результати завершення адаптації учнів 1-х, 5-х класів; 
- про участь у конкурсі проєктів екологічного спрямування; 
- про проєкт «Фінансова грамотність»; 
- про участь учнів у конкурсах різних рівнів; 
- про створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації; 
- про харчування учнів школи; 
- про мотивацію до здорового способу життя в класних колективах; 
- про стан реалізації індивідуального навчання; 
- про стан реалізації варіативної складової робочого навчального плану; 
- про виконання освітньої програми; 
- про результати навчальних досягнень учнів за І, ІІ семестри, 2020-2021 

навчальний рік; 
    У школі функціонували методичні об’єднання: вчителів початкових 

класів, вчителів предметів гуманітарного циклу, вчителів математики та 
інформатики, вчителів природничих дисциплін, вчителів художньо-естетичного 
циклу, фізичної культури та методичне об’єднання класних керівників; 

   Відповідно до частини другої статті 54 та статті 59 Закону України «Про 
освіту», статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і 
загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але 
такий обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним 
у частині першій цієї статті, на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, 
закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 
здійснюють підвищення кваліфікації. 



     Педагогічною радою затверджені години самоосвітньої діяльності 
педагогічних працівників за 2020 рік та план самоосвітньої діяльності 
педагогічних працівників 2021 рік.  

Згідно графіка у 2020-2021 навчальному році пройшли курси підвищення 
кваліфікації педагогічні працівники: 

 Адаменко О.В., директор школи, учитель основ здоров’я – 42 години; 
 Мартинюк О.О., учитель історії, права, громадянської освіти – 150 годин; 
 Шевченко В.М., учитель англійської мови – 30 годин; 
 Калінічев В.С., учитель англійської мови – 30 годин; 
 Якубовська А.В., учитель образотворчого мистецтва– 30 годин; 
 Власенко О.М.- заступник директора, учитель української мови та 

літератури – 90 годин; 
 Перевозникова Н.І. – заступник директора , учитель хімії – 42 години; 
 Сушко О.А., учитель української мови та літератури – 60 годин; 
 Мостицька Т.М., учитель німецької мови – 60 годин; 
 Морозова Н.Ю., учитель української мови та літератури – 60 годин; 
 Левінська З.С., учитель української мови та літератури – 60 годин;  
 Шафран М.А., учитель біології - 60 годин; 
 Квітка І.І., учитель фізики, астрономії, трудового навчання, 

природознавства – 60 годин; 
 Тупіцина В.І., учитель фізики, астрономії, трудового навчання, захисту 

України – 60 годин; 
 Джуваго І.Л., учитель музичного мистецтва, мистецтва - 60 годин; 
 Манкевич В.В., учитель початкових класів – 30 годин; 
 Хоменко О.В., учитель початкових класів – 30 годин; 
 Гурна Т.Л., учитель початкових класів – 30 годин; 
 Полтавська М.Д.,  учитель початкових класів – 30 годин; 
 Борисова О.В., учитель початкових класів – 30 годин;  
 Давиденко В.М., учитель інформатики - 30 годин; 
 Давиденко Є.А., учитель інформатики - 30 годин; 
 Архіпова Л.А., учитель фізичної культури – 30 годин; 
 Цвєткова О.М. , учитель фізичної культури – 60 годин; 
 Пєшкін Д.В., учитель фізичної культури – 30 годин; 
 Матвієнко О.О. – асистент учителя – 30 годин; 
 Орешето О.М. , учитель хімії – 30 годин; 
 Антонова В.Г., учитель математики – 30 годин; 
 Господарчук В.І., учитель математики – 30 годин; 
 Рижевська Т.О., учитель географії – 30 годин; 
 Ільчук Т.О., учитель історії – 30 годин; 
 Плотницька Н.В., учитель зарубіжної літератури – 30 годин; 
 Каюн Р.В., учитель зарубіжної літератури – 30 годин. 

Робота була спрямована на вивчення та впровадження таких питань: 
˗ Забезпечення реалізації Концепції Нової української школи 



˗ Здійснення імплементації Закону України «Про освіту», Закону україни 
«Про повну загальну середню освіту» 
˗ Забезпечення сприятливого середовища, збалансованості у сприйнятті 
учнями інформації різних освітніх галузей, наскрізних ліній 
˗ Забезпечення відповідності сучасним викликам освіти, вимогам Нової 
української школи, дотримання принципів дитиноцентризму 
˗ Забезпечення повноцінного виконання Державних стандартів освіти під 
час загальноосвітньої підготовки учнів в освітньому  процесі 
˗ Забезпечення принципів наступності між початковою і основною, 
основною і старшою школою 
˗ Забезпечення відповідності змісту освіти (навчальні плани, типи 
програм) тим напрямкам і профілям навчання, які обрані учнями школи 
˗   Забезпечення дотримання професійного стандарту «Вчитель 
початкових класів» та «Вчитель загальної середньої освіти». 
˗ Забезпечення виконання пріоритетних напрямків роботи психологічної 
служби відповідно Положення про психологічну службу та Положення про 
команду психолого – педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 
потребами. 
˗ Забезпечення підготовки та участі випускників школи у зовнішньому 
незалежному оцінюванні, сприяння формуванню компетентностей, які 
відповідають запитам суспільства з метою підготовки конкурентоздатних  
особистостей. 

Також у межах цифрової освіти всі вчителі школи пройшли навчання та 
тестування на платформі «Дія» - «Цифрограм для вчителів» та отримали 
сертифікати із зазначенням «високий» або «середній» рівень володіння 
цифровими технологіями. 

     Педагогічні працівники для самоосвітньої діяльності обрали  на 2021 рік 
онлайн-курси: 
 Вчителі початкової школи  на платформі EdEra, Освіторія, Prometheus 
«Змішане та дистанційне навчання», «30 кроків до НУШ: навчаємо 
громадянина», «Стартуємо до успішної школи»; 
 Вчителі гуманітарного циклу «Змішане та дистанційне навчання», 
обирають «Від фонетики до морфології», «Лайфхаки з української мови», 
 Учителі мистецтва ряд вебінарів професійного спрямування «Навчання 
мистецтву в школі: міфи та реальність», дидактичний інструментарій в 
інтегрованому курсі «Мистецтво»; 
 Учителі іноземних мов  онлайн-курси про ефективні стратегії підготовки 
учнів до різних іспитів з англійської мови, «ІЗІ ЗНО Англійська мова»; 
 Учителі природничих предметів  «Змішане та дистанційне навчання», 
«Технологічна підготовка учнів засобами STEM-навчання», «PISA: 
природничо-наукова грамотність»; 
 Учителі математики, фізики  «Змішане та дистанційне навчання», 
«Математика: Арифметика, рівняння та нерівності»; 



 Учителі інформатики «Змішане та дистанційне навчання», «Про 
дистанційний та змішаний формати навчання»; 
 Асистенти вчителів інклюзивних класів «Змішане та дистанційне 
навчання», «Методологічні основи організації психолого-педагогічного 
супроводу освітнього процесу дитини з ООП». 

Протягом року активно працювала  «Школа педагогічного зростання» з 
метою надання консультацій молодим  та малодосвідченим учителям та 
педагогам, які потребують  методичної допомоги, створення  умов для їх 
професійного зростання (керівник Перевозникова Н.І.). 

У школі проводили заходи з атестації-2021 педагогічних працівників 
(накази від 19.09.2020 №227-о «Про проведення атестації педагогічних 
працівників у 2020-2021 навчальному році», від 22.03.2021 №47-о «Про 
результати атестації для деяких категорій педагогічних працівників», від 
06.04.2021 №53-о «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2021 
році». Атестовано 10 педагогічних працівників, з них: 
5      -    підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст»; 
1      -    присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»; 
2 -   присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; 
2        -   підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 
2        -   підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»; 
   

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з 
річним планом роботи на 2020-2021 навчальний рік, здійснено оглядовий 
контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих 
зошитів та зошитів для контрольних робіт учнів початкової школи, викладання 
англійської мови у початковій школі, викладання профільних предметів у 
старших класах, якість проведення лабораторних і практичних робіт  (результати 
вивчалися на нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних 
об’єднань), зокрема: 
 української мови  у 3-х класах – листопад – грудень (наказ від 31.12.2020 
№316-о «Про результати контролю стану викладання української мови у 3-х 
класах»;  
 англійська мова у 1-2-х класах – січень-березень (наказ від 01.04.2021 
№51-о «Про результати контролю якості проведення уроків англійської мови у 
1-2-х класах»; 
 математика у 4-х класах – листопад-грудень (наказ від 31.12.2020 №317-о 
«Про стан формування математичної компетенції на уроках математики у 4-х 
класах»);   
 англійська мова у 8-10-х класах – січень-березень (наказ від 31.03.2021 
№52-о «Компетентнісне навчання на уроках англійської мови у 8-10 класах»);  
 історія  у 5-7-х класах –лютий-квітень (наказ від 30.04.2021 № 70-о «Про 
стан викладання історії у 5-7 класах у 2020-2021 навчальному році»; 



 хімія (профільне вивчення) в 10-А, 11-А класах – березень-травень (наказ 
від 31.05.2021 №86-о «Про якість профільного навчання у старшій школі у 
20202-2021 навчальному році»); 
           Здійснення контролю та управлінські рішення показали, що особливу 
увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності 
уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання 
знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і 
пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання 
домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню 
прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку 
обдарованості учнів. 

У 2021 навчальному році школу закінчили 27 випускників, з них шестеро 
учнів нагороджені за результатами навчання золотою медаллю «За високі 
досягнення у навчанні». Результати державної підсумкової атестації за освітній 
рівень повної загальної середньої освіти, які надійшли до школи з Українського 
центру оцінювання якості освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання -2021  довели об’єктивність оцінювання навчальних досягнень 
учнів: 
Предмет Дата 

проведення 
ЗНО 

Кількість 
випускників, 
які складали 

Рівні оцінювання за державну підсумкову 
атестацію 
високий достатній  середній початковий

хімія 7 21.05.2021 5 (з них 3 
медалісти) 

2 0 0 

англійська 
мова 

17 25.05.2021 13 (з них 6 
медалістів) 

3 1 0 

математика 21 28.05.2021 9 (з них 4 
медалісти) 

8 2 2 

математика 
(стандарт) 

1 28.05.2021 0 1 0 0 

українська 
мова 

11 01.06.2021 7(з них 4 
медалісти) 

4 0 0 

українська 
мова і 
література 

16 01.06.2021 8 (з них 2 
медалісти) 

3 5 0 

історія 
України 

16 01.06.2021 4 (з них 2 
медалісти) 

8 4 0 

фізика 2 07.06.2021 1 0 1 0 
біологія 4 10.06.2021 2 1 1 0 
географія 4 15.06.2021 0 3 1 0 

  
З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту 

освіти проведені тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності 
при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних 
умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися на 
педагогічних радах, на нарадах при директорові. 
Питання, що потребують вирішення та удосконалення для роботи 
педагогічного колективу: 



- Взаємна підтримка, оптимізм, інтелектуальний і професійний ріст 
педагогічних працівників; 

- Проводення тімбілдінгу; 
- Підтримка і розуміння адміністрацією школи нагальних потреб та 

проблем; 
- Відвертість, доброзичливість, взаємодопомога у стосунках колег; 
- Більш детальне консультування з вирішення проблемних питань з боку 

адміністрації та залучених спеціалістів; 
- Робота в команді, довіра, самовіддача; 
- Особисте позитивне ставлення до роботи з сучасними дітьми, розуміння 

особливостей їхнього формування та розвитку; 
- Підтримка педколективу з боку адміністрації, спільні вирішення 

проблемних питань, більше часу для комунікації в неформальній 
обстановці, спільні заходи за межами школи (екскурсії, кіно, театр, 
боулінг, квести, святкування та ін.); 

- Постійна самоосвіта та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
з фахової майстерності, технологій дистанційного навчання та цифрової 
освіти, розбудови внутрішньої системи якості освіти, розвитку 
безпечного інклюзивного середовища. 

- Пропозиції щодо покращення освітнього середовища: 
- Облаштування безпечної території для фізичної активності здобувачів 

освіти, вихованців груп продовженого дня (внутрішній двір школи за 
рахунок  участі у громадських проєктах); 

- Розвиток учнівського самоврядування в освітньому просторі, 
застосування методів самоаналізу та відповідальності учнів за результати 
навчальної діяльності та якості освітнього процесу у школі;  

- Підготовка, оприлюднення і забезпечення дотримання правил поведінки 
учасників освітнього процесу у школі (спільна робота педагогів, учнів, 
батьків); 

- Забезпечення обмежень доступу до сайтів з небажаним змістом 
(покращення програмного забезпечення школи, оновлення 
комп’ютерного устаткування); 

- Розвиток осередків позашкільної освіти у приміщеннях школи для 
забезпечення зайнятості та розвитку учнів (розширення напрямків та 
збільшення ставок гурткової роботи); 

- Облаштування зон відпочинку для учнів на поверхах школи; 
- Облаштування вчительської для відпочинку та підготовки до уроків 

педагогічних працівників під час перерв та під час скасування кабінетної 
системи навчання на час карантинних обмежень (обмеження 
пересування, одночасного перебування й скупчення учасників освітнього 
процесу у навчальних кабінетах та коридорах школи); 

 
             Освітній процес під час карантину здійснювався з використанням 
технологій дистанційного навчання на виконання вимог та рекомендацій: 



-         Закону України «Про освіту» 
-         Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
- Наказ Міністерства освіти і науки від 08.09.2020 №1115 «Деякі питання 
організації дистанційного навчання» (Положення про  дистанційну форму 
здобуття повної загальної середньої освіти) 
- Положення про дистанційну форму навчання (наказ МОН України від 
25.04.2013 №455 зі змінами, внесеними наказом від 08.09.2020 №1115;  
- 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»; 

Організація освітнього процесу  здійснювалась через сайт школи 
school138kiev.masterdesant.com, на якому розміщувались контакти вчителів, 
корисні посилання, коди уроків. 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. 

Для виконання освітньої програми та навчальних планів педагогічний 
колектив працював в онлайн режимі з використанням можливостей інтернет 
ресурсів та освітніх платформ: Google classroom, Електронний класний журнал, 
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. 


