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Звіт директора 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Шульженко Інесси Анатоліївни 

про свою діяльність  у  2020-2021 навчальному році (слайд 1) 

 

Шановні колеги, батьки, учні! 

  На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись 

Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою 

діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, у 

відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження 

відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, 

запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що 

базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю 

Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2020 – 2021навчальному році. 

  У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи 

керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими 

документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією 

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

основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними 

нормативно-правовими документами у галузі освіти.  

 Головне завдання школи - надання якісної повної загальної освіти дітям 

шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з 

іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми. 

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів 

сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; 

розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне 

удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему 

світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної 

культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання 



громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в 

умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, 

відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; 

формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самоудосконалення тощо.  

 На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим 

допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, 

пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, учнів, батьків і 

громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для 

неї особистісних і колективних успіхів. Результати роботи закладу свідчать про 

те, що у школі працюють професіонали своєї праці, які забезпечують високий 

рейтинг школи в освітянському просторі міста. Прийняті управлінські рішення 

логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи 

школи, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення 

комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти як передумови 

всебічного розвитку, виховання та самореалізації особистості, готової до 

свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності, такої, що прагне до самовдосконалення 

і навчання упродовж життя.  

 

Аналіз структури і мережі школи 

за минулий навчальний рік (Слайд 2) 

 

Наприкінці І семестру в закладі навчалося  960 учнів.  

За ІІ семестр 2020-2021 навчального року із закладу вибуло 3 учні, що на 

5 учнів менше порівняно з І семестром, і прибуло до закладу 5 дітей, що на 3 

учні менше, ніж у І семестрі. 

Станом на 08.06.2021 року в закладі навчалося 962 учні. З них 374 учнів 

початкової школи, 479 учнів 5-9-х класів та 109 - учнів старшої школи; було 

відкрито 34 класи: 13 – початкова ланка, 17 – середня ланка, 4 – старша школа. 

У минулому навчальному році в школі працювало 67 педагогічних 

працівника. З них 2 – мають педагогічне звання «учитель-методист», 15 - 

«старший учитель», 30 мають вищу кваліфікаційну категорію, 21 – першу 

категорію, 8– другу категорію, 8– категорію «спеціаліст». 

 

 Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність 

вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, 

модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на 



реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. З 1 вересня 

2020 року 87 учнів 1-их класів, 90 учнів 2-х класів та 111 учнів 3-х класів нашої 

школи розпочали навчання за новою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом Р.Б. Шияна,  учні 1-А, 2-А, 3-А працюють за освітньою програмою, 

що реалізовує інтегровану освітню ситстему для початкової школи А.Д. 

Цимбалару «Світ чикає крилатих» . Новий зміст освіти заснований на 

формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві 

компетентностей. У класних приміщеннях, де навчались учні 1-4-х класів, 

здійснено поточні ремонти. Кімнати оснащено меблями, в тому числі 

одномісними партами, комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя, 

кольоровим принтером, проектором та ламінаторами. Придбано велику кількість 

дидактичного матеріалу. Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, 

формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах, а 

також індивідуально, облаштовано навчальні осередки. Є куточки відпочинку, 

усамітнення, змінні тематичні осередки, зони художньо-творчої діяльності, 

дитячі класні бібліотечки, куточки живої природи. Кожен першокласник та 

другокласник у класі має власну скриньку, де зберігає необхідне для навчання та 

розвитку приладдя. 100% педагогів прослухали 60-годинний курс для вчителів 

початкової школи та отримали сертифікати на платформі EdEra. 100% вчителів 

початкових класів та 100% вчителів англійської мови пройшли навчання на базі 

Інституту післядипломної освіти Сумського інституту післядипломної освіти. У 

класах, які працюють за даними програмами відзначається надзвичайна 

активність учнів, готовність та бажання бути учасниками процесу навчання, який 

захоплює навіть дорослих. Міцні міжпредметні зв'язки сприяють засвоєнню 

знань, вмінь та навичок на високому рівні. В таких класах панує доброзичлива 

атмосфера. Нашим учням комфортно почуватися в сучасному світовому 

просторі, вони комунікабельні та надзвичайно активні. Комунікативна, освітня, 

виховна і розвивальна цілі навчання реалізуються через сучасні засоби, методи 

та підходи. Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ 

набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого 

творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей 

розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам'ять , мислення, уява й увага. 

Хочеться зазначити, що матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, 

завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, 

розвивають творчі здібності.  

 У закладі функціонувала одна група продовженого дня  де перебувало 35 

дітей. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети початкової школи. Усі 

учні, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались 

режиму роботи. Вихованці ГПД максимально були залучені до гурткової роботи. 



Здоров’язберігаючі функції школярів сприяли щоденні прогулянки на свіжому 

повітрі, спортивні години та екскурсії. 

  У школі функціонує 5 інклюзивних класи, в яких навчається 5 дітей з 

особливими освітніми потребами. Головним принципом інклюзивної освіти є 

створення школи для всіх дітей. Саме у такій школі індивідуальні особливості 

дітей та їх особливі освітні потреби сприймаються як корисний ресурс, особиста 

унікальність, а не проблема. За допомогою кваліфікованих педагогічних 

працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній 

адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. 

Завданням нової української школи є створення інклюзивного освітнього 

середовища - сприятливого середовища для спільного навчання, виховання та 

розвитку дітей з урахуванням їх потреб та можливостей. Протягом навчального 

року робота в інклюзивних класах проводилася відповідно до індивідуального 

плану розвитку дитини. Для учнів інклюзивної форми навчання було складено 

індивідуальну програму розвитку, розроблено і затверджено навчальний план 

класів з інклюзивним навчанням, де було передбачено години корекційно-

розвиткових занять з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Всі навчальні 

предмети адаптовані (адаптація змісту та методів до можливостей дітей). 

 У штатний розпис школи було введено посади асистентів вчителя. 

Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами та їх родин 

здійснювався психологом закладу освіти. Спільно з консультантами-

практичними психологами ІРЦ протягом року відбувалися зустрічі з питань 

ефективного планування та реалізації інклюзивних підходів у освітньому 

процесі, їх активізації та координації. Було надано необхідну методичну та 

навчальну літературу. Учителі інклюзивного класу, асистенти вчителя, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, психолог брали участь у 

постійно діючих семінарах та практичних конференціях з питань інклюзивної 

освіти на базі відділу освіти, інституту післядипломної освіти та ін. Питання 

адаптації дітей з особливими освітніми потребами, визначення й погодження 

необхідних спеціальних та додаткових видів послуг, визначення й погодження 

аспектів навчання, застосування спеціально підібраних методик, оцінювання 

навчальних досягнень учнів розглядалося на засіданнях педагогічної ради; 

надавалися особисті рекомендації батькам. Протягом року здобувачі освіти з 

ООП приймали активну участь у класних та загальношкільних заходах. Під час 

карантину навчання здійснювалося у дистанційній формі. Учні отримували 

завдання, рекомендації чи відеоуроки, проводилась індивідуальна робота з 

дітьми з ООП. Завдання були адаптовані відносно можливостей учнів. 

 



 Результативність навчання. 

 За статистичними даними на кінець  2020-2021 навчального року  у 1- 11 

класах навчалося  962 учнів. 

 Оцінювання учнів 1-3 класів здійснюється формувальне із зазначенням 

успіху у свідоцтво  досягнень. (289 учнів) 

 Оцінювалося – 673 учнів 4-11 класів. 

 Учні 4-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

4-А (29 учнів, класний керівник Мирошніченко О.М.) високий рівень –6 учнів 

(20,7%), достатній – 16 (55,1%), середній – 7 (24,1%). 

4-Б (27 учнів, класний керівник Приходько Н.Г.) високий рівень –6 учнів (22,2%), 

достатній – 14 (51,8%), середній – 7 (25,9%). 

4-В  (29 учнів, класний керівник Борисенко Л.Б.) високий рівень –7 учнів (24,1%), 

достатній – 13 (44,8%), середній – 9 (31%) 

Учні 5-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

5-А (29 учнів, класний керівник Якименко І.М.) високий рівень –7 учнів (24,1%), 

достатній – 10 (34,4%), середній – 12 (41,3%). 

5-Б (28 учнів, класний керівник Лапаєва С.В.) високий рівень –4 учнів (14,3%), 

достатній – 13(46,4%), середній – 11 (39,2%). 

5-В (26 учнів, класний керівник  Грицай Ж.М.) високий рівень –2 учнів (7,6%), 

достатній – 12 (46,1%), середній – 12 (46,1%). 

5-Г (15 учнів+ і індивідуальна форма навчання, класний керівник Дубович І.М. 

І.М.) високий рівень –1 учнів (7%), достатній – 6 (37,5%), середній – 9 (56,2%). 

Учні 6-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

6-А (28  учнів, класний керівник Вашева Г.А.) високий рівень –4 учнів (14,2%), 

достатній – 13 (46,4%), середній – 11  (39,2%). 

6-Б (27 учнів, класний керівник Яковенко Н.В.) високий рівень –3 учнів (11,1%),  

достатній – 11 (40,7%), середній – 13 (48,1%). 

6-В (28 учнів, класний керівник Шандиба Т.В.) високий рівень –4 учнів (14,2%), 

достатній –14( 50%), середній – 10 (35,7%) 



6-Г (28 учнів, класний керівник  Чумак Н.С.) високий рівень –2 учнів (7,1%),   

достатній – 7 (25%), середній –  19( 67,8%). 

Учні 7-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

7-А ( 30 учнів, класний керівник Спіцина І.І.) високий рівень – 6 учнів (20%), 

достатній – 9 (30%), середній – 14 (46%), низький  - 1 учні (3,3%). 

7-Б (30 учнів, класний керівник Зайка І.М.) високий рівень – 2 учнів (6,6%), 

достатній –11 ( 36,6%), середній – 17  (56,6%) 

7-В (30 учнів, класний керівник Копил І.О.) високий рівень –2 учні (6,6%), 

достатній –7 ( 23,3 %), середній –  20(66,6%), низький -1 учнів (3,3%), 

Учні 8-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

8-А (31 учень, класний керівник Мироняк О.В.) високий рівень – 2 учні (6,4%),  

достатній – 8 учнів (25,8%), середній 20 учень (64,5%), низький  - 1 учень (3,2%). 

8-Б (30 учнів, класний керівник Демешко Л.С.) високий рівень – 3 учні ( 10%), 

достатній -  18 учнів ( 60%), середній  7  учнів (23,3%), низький -2 учень (6,6%), 

8-В (30 учнів, класний керівник Смага М.В.) високий рівень – 1 учні (3,3%), 

достатній -14 учнів ( 46,7%), середній -15  учнів (50%). 

Учні 9-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

9-А (29 учнів, класний керівник Полуйко В.О.) високий рівень – 6 учнів (20,6%), 

достатній -  20 учнів ( 68,9%), середній 3 учнів (10,3%). 

9-Б (32 учні, класний керівник Марченко І.Б.) високий рівень –1 учень ( 3,1%), 

достатній –7 учнів( 21,8%), середній – 24 учнів (75%). 

9-В (27 учнів класний керівник Небитова Ю.В.) достатній –2 учнів( 7,4) середній 

– 23 учнів (85,1%),низький –2 учні  (7,4%). 

Учні 10-х класів закінчили навчальний рік з такими показниками: 

10-А (29 учнів,  класний керівник Журавель Л.Б.) високий рівень – 7 (24,1%),  

достатній – 16 учнів (55,1%), середній  6 учні (20,6%). 

10-Б (24 учнів, класний керівник Малікіна Л.І.) достатній –4 учнів(16,6%), 

середній – 20 учнів(83,3%). 

Учні 11-х класів закінчили  навчальний рік з такими показниками: 

11-А (26 учнів, класний керівник Рубан О.А.) високий рівень – 9 учнів (34,6%), 

достатній – 9 учнів (34,6%), середній 8 учнів (30,7%). 

11-Б (30 учнів, класний керівник Грицай Л.І.) високий рівень – 2 учні (6,6%), 

достатній –12 учнів 40(%), середній – 16 учнів (53,3%). 

  Учні, які закінчили І семестр на високому рівні: 



Дікалов., Камчатний О., Лозовий Д., Рогальський В, Рогальський., Черданцева К. 

(7-А), Зіньковський Б. (7-Б), Колодяжний А.(7-Б), Кочкарьова А., Семегук Д. (7-

В), Діденко А., Карпенко К., Копил К., Федорова Є., Чубар С., Юшкевич Є. (9-

А), Вашева М., Богдан Є., Мірошніченко Є.(8-Б), Анісімова А., Кірієнко В., 

Макаренко Д., Федорчак М.(6-В), Хоруженко О., Задорожна Р. (8-А), Братченко 

Д., Косов Д., Мороховська І. (6-Б), Нечитайло А., Федорченко О. (6-Г), Бездрабко 

Б., Бейзим В., Мартищенко Д., Мотренко А., Самонов М., Тараніна А., Чикалова 

А. (10-А), Андрусенко Д., Олійник А., Прокопович О., Хоруженко А. (6-А), 

Кривогуз О., Сероп’янц К. (5-В), Бандур В., Бровко С., Дараган І., Костенко Н., 

Овчаренко К., Шевченко А. (4-А), Бейзим О,, Бутиріна С,, Дзюба М., Кіяшко К., 

Мартинюк Д., Тарасов Д., Цвик С. (5-А), Ганзюк Р., Дегтярьов А., Дорошик Я., 

Нікулін Д., Тертичний Н., Федишин Д., Шведченко К. (4-В), Бабенко К.І., 

Діденко Д., Діхтяренко К., Лялько С., Ромашко О., Скачко А., (4-Б), Задорожна 

Н., Воронько Д. (11-Б), Сорока В. (8-В),Аравенкова В., Забийворота А., 

Кисличенко О., Чут А. (5-Б), Ярмак Р. (5-Г), Журавель Н.(9-Б), Горох М., 

Дульська В., Єрмоленко А., Лугіна В,, Максименко Д., Смага М., Харченко А., 

Чередніченко М., Шудрик А. (11-А). 

     Унаслідок моніторингу було встановлено, що у порівнянні з  2019-2020 

навчальним роком  кількість учнів по школі з високим  рівнем збільшилася та 

збільшилася  кількість учнів з низьким рівнем знань.  Успіхи учнів зазначені в 

порівняльній таблиці. 

Навчальний 

рік 

Оцінювання навчальних досягнень учнів Середній 

бал В % Д % С % П % 

2016- 2017 64 13 181 37 231 48 13 3 8,6 

І семестр 

2017-2018 

59 11,5 192 37,5 234 48 27 6 8,6 

2017-2018 77 15 187 36,4 231 45,0 19 3,7 8,5 

І семестр 

2018-2019 

67 12,5 195 35,7 264 48,4 24 4,4 8,6 

 2018-2019 83 15,3 171 31,6 257 47,5 24 4,4 8,6 

І семестр 

2019-2020  

42 7,3 214 37,3 281 48,8 38 6,6 8,5 

2019-2020 78 13,5 216 37,5 275 47,8 4 0,6 8,7 

І семестр 

2020-2021 

62 9,1 248 37 330 49 33 4,9 8,5 

2020-2021  87 13 266 39,5 313 46,5 7 1 8,6 

 

Середній бал навчальних досягнень учнів по класах: 



4-А 8,6 

4-Б 8,5 

4-В 8,6 

5-А 9,3 

5-Б 9,3 

5-В 8,8 

5-Г 8,0 

6-А 9,1 

6-Б 8,1 

6-Г 8,1 

6-В 9,0 

7-А 8,7 

7-Б 8,4 

7-В 8,3 

8-А 8,0 

8-Б 8,3 

8-В 8,7 

9-А 9,6 

9-Б 8,7 

9-В 6,7 

10-А 9,7 

10-Б 7,4 

11-А 9,7 

11-Б 8,7 

 



 Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, можна сказати, 

що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. 

Прізвище, ім’я учня Клас Бал Предмет ПІП учителя 

Не вистачає 1 балу до високого рівня 

Горяйстов Б. 7-А 9 хімія Рубан О.А. 

Боковець К. 10-А 9 Англійська мова Донець Я.О. 

Білоус В. 6-А 9 математика Кулик Н.І. 

Штагер Д. 4-А 9 математика Мирошніченко 

О.М 

Ботко С. 5-А 9 математика Малікіна Л.І. 

Ігнатченко А. 4-Б 9 Українська мова Приходько Н.Г. 

Юзефів А. 4-Б 9 Природознавство Приходько Н.Г. 

Грізун А. 11-Б 9 математика Кулик Н.І. 

Коріненко А. 8-В 9 хімія Рубан О.А. 

 

Не вистачає 1 балу до достатнього рівня 

Зайченко В. 7-А 6 Українська мова Вашева Г.А. 

Синявський Д. 7-В 6 Алгебра  Малікіна Л.І. 

Лавриненко Н. 8-Б 6 Геометрія Пасішна О.М. 

Головиріна А. 8-Б 6 Фізика Спіцина І.І. 

Панченко Н. 6-В 6 математика Малікіна Л.І. 

Синьогуб Д. 6-В 6 математика Малікіна Л.І. 

Поклад І. 6-Б 6 математика Пасішна О.М. 

Варавенко В. 10-А 6 фізика Іваннікова Л.П. 

Конвісар О. 10-А 6 Алгебра Кулик Н.І. 

Олексієнко Д. 10-А 6 Англійська мова Донець Я.О. 

Сугак М. 6-А 6 біологія Якименко І.М. 

Кравченко М. 5-В 6 математика Пасішна О.М. 

Мандрікова Л. 5-В 6 математика Пасішна О.М. 

Науменко Н. 5-В 6 математика Пасішна О.М. 

Убоженко К. 5-В 6 Українська мова Биковська Т.Г. 

Жижко К. 4-А 5 математика Мирошніченко 

О.М. 

Садигова Х. 4-А 5 математика Мирошніченко 

О.М. 

Хорошуля Л. 4-А 5 математика Мирошніченко 

О.М. 

Кушніренко М. 5-А 6 Українська мова Балюк Л.І. 



Лахтарина В. 5-А 5 математика Малікіна Л.І. 

Павлюк І. 5-А 6 Українська 

література 

Вашева Г.А. 

Левенко С. 4-В 6 природознавство Борисенко Л.Г. 

Могилевська А. 4-В 5 Англійська мова Шандиба Т.В. 

Шаповалов Є. 4-Б 5 Англійська мова Мироняк О.В. 

Бондаренко А. 6-Г 6 математика Малікіна Л.І. 

Кулик А. 6-Г 6 математика Малікіна Л.І. 

Кулик А. 6-Г 6 математика Малікіна Л.І. 

Пірятинець А. 6-Г 6 математика Малікіна Л.І. 

Герасименко М. 8-В 6 Хімія  Рубан О.А. 

Мар’їна Є. 8-В 6 фізика Спіцина І.І. 

Турчанінова П. 8-В 5 Хімія  Рубан О.А. 

Хижняк Г. 8-В 6 Хімія  Рубан О.А. 

Задорожна К. 5-Б 6 Математика  Пасішна О.М. 

Закутня Є. 5-Б 6 Математика  Пасішна О.М. 

Поляк А.  5-Б 6 Математика  Пасішна О.М. 

Федоров І. 5-Б 6 Математика  Пасішна О.М. 

Латишев В. 5-Б 6 Українська мова Биковська Т.Г, 

Штагер О. 5-Б 6 Англійська мова Яковенко Н.В. 

Бердута А. 9-Б 6 інформатика Текуч Д.І. 

Гончаренко В. 9-Б 6 Українська мова Смага М.В. 

Пойманова В. 9-Б 6 хімія Рубан О.А. 

Середа А. 9-Б 6 Українська мова Смага М.В. 

Головирін А.  11-А 6  Англійська мова Донець Я.О. 

Слухай В. 11-А 6  Англійська мова Донець Я.О. 

                                      Не вистачає 1 балу до середнього рівня: 

Мороз І. 7-В 3 біологія Якименко І.М. 

Борисенко Є. 8-Б 3 Англійська мова Шандиба Т.В. 

Гущин  А. 9-В 3 Англійська мова Мироняк О.В. 

 

 Серед 88 учнів 9-х класів 5 отримали Свідоцтва про базову середню освіту 

з відзнакою. 3 56 випускників 6 закінчили школу з золотою медаллю і 2- зі 

срібною.  

 Робота з обдарованими учнями. 

 Педагогічний колектив школи упродовж 2020-2021 навчального року 

проводив цілеспрямовану роботу по:   розвитку в учнів інтересу до 

знань, формування творчої особистості;  використанню інформаційних 



технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;      вихованню 

компетентної особистості учня для життя в інформаційному 

суспільстві;     поєднанню всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку 

спільної творчості;     формуванню в учнів стійких мотиваційних установок 

і  застосування набутих знань про здоровий спосіб життя та системи підтримки 

здоров’я;   організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи 

вчителів;    впровадженню принципу органічного взаємозв’язку навчання та 

розвитку обдарованих дітей. 

Протягом 2020-2021 навчального року, незважаючи на змішаний та 

дистанційний формат навчання, які часто запроваджувалися упродовж 

навчального року обдаровані учні разом із педагогами знаходили можливість 

розвивати свої здібності та талант. 

У І  міському (відбірковому) етапі XXIII літературного конкурсу «Проба 

пера» Коваленко Маргарита (5-А клас) зайняла ІІ місце, Рожко Станіслав            

(5-А клас) посів ІІ місце (учитель Балюк Л.І.), Цвик Софія (5-А клас),                   

Троценко Поліна (5-Б клас) зайняли ІІ місце в середній віковій категорії в 

номінаці «Поезія» (учитель Журавель Л.Б.), Кирієнко Владислав (6-В клас) 

посів І місце (учитель Дубович І.М.), Рогальський Владислав (7-А клас) 

виборов І місце в номінації «Поезія» в середній віковій категорії. Також цей 

учень зайняв ІІ місце в номінації «Проза» в середній віковій категорії (учитель 

Вашева Г.А.), Мороз Поліна (7-Б клас) – ІІІ місце (учитель Балюк Л.І.),   

Вашева Марія (8-Б клас) – І місце в номінації «Поезія» в середній віковій 

категорії (учитель Балюк Л.І.), Коріненко Андрій (8-В клас) посів I місце в 

номінації «Гумор» та II місце в номінації «Поезія», Міхєєва Аліса (9-А клас) -   

I місце в номінації «Поезія» та II місце в номінації «Гумор», Якимова Ада  (9-

Б клас) - II місце в номінації «Поезія» (учитель Смага М.В.), Бейзим Вікторія 

(10-А клас), Чикалова Анна (10-А клас) зайняли ІІ місце  (учитель Балюк Л.І.), 

Смага Марія (11-А клас) -  I місце в номінації «Поезія» (учитель Смага М.В.). 

У літературному конкурсі серед дітей та молоді, який проводився 

відділом молоді та спорту Охтирської міської ради на тему «Мрії про 

майбутнє» Троценко Поліна (5-Б клас) виборола І місце в номінації «Поезія» 

(учитель Журавель Л.Б.), Пастернак Катерина (7-А клас) - ІІІ місце в номінації 

«Поезія» серед учасників ІІ віковій категорії (учитель Вашева Г.А.), Батюк 

Вероніка (8-Б клас) - І місце в номінації «Проза» (учитель  Демешко Л.С.), 

Бейзим Вікторія (10-А клас) посіла ІІ місце в старшій віковій категорії в 

номінації «Поезія» (учитель Журавель Л.Б.). 

У VII міському відбірковому конкурсі читців, присвяченому пам`яті 

Т.Г.Шевченка, взяли участь Макаренко Діана, учениця 6-В класу (учитель 

Дубович І.М.), Зіньковський Богдан,  учень 7-Б класу (учитель Балюк Л.І.),                         



Сталинська Анна-Марія, учениця 8-Б класу (Демешко Л.С.),                         

Шаміладзе Міранда, учениця 8-В класу та Золотарьова Ірина, учениця                     

9-А класу (учитель Смага М.В.) і були  нагороджені дипломами учасника.  

В обласному конкурсі  читців, присвяченому пам’яті Т.Г. Шевченка       

Бейзим Вікторія,  учениця 10 - А класу  - виборола ІІ місце (учитель                  

Балюк Л.І.),                          

У Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені                

Петра Яцика, що проходив на платформі «HUMAN», Федорова Є. (9-А клас) 

посіла 5 місце, Золотарьова І. (9-А клас) - 19 місце, Копил К. (9-А клас)  -                

21 місце (учитель Смага М.В.), Смага М. (11-А клас)  посіла 4 місце (учитель                 

Биковська Т.Г.), Мартищенко Д. (10-А клас) – 35 місце, Мотренко А.                    

(10-А клас) – 33 місце, Чикалова А. (10-А клас) – 33 місце (учитель                   

Журавель Л.Б.), серед 1074 учасників та отримали відзнаки за успішне 

проходження усіх   IV етапів. 

Смага М. (11-А клас) посіла III місце у Всеукраїнському літературно-

мистецькому конкурсі «Березневі містерії-2021» в номінації «Поезія», її поезії 

опубліковано на літературно-критичному сайті Київського університету імені 

Бориса Грінченка «Політ».  

Учні 8-В,  9-А, 9-Б та 9-В класів були активними учасниками інтернет -

олімпіад та конкурсів від проєктів «На Урок» та «Всеосвіта» (учитель                     

Смага М.В.).  

У Всеукраїнському інтернет-конкурсі «Лайфхаки з української мови» 

від проєкту «На Урок» взяло участь 46 учнів. Дипломи I ступеня отримали 10 

учнів, II - 11, III - 10, сертифікат учасника - 15.  

У Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі Українки» від проєкту «На 

Урок» взяв участь 31 учень. Дипломи I ступеня отримали 17 учнів, II - 7, III - 

5, сертифікат учасника - 2. Учитель Смага М.В. отримала подяку за підготовку 

учнів до конкурсу. 

У Всеукраїнському  конкурсі  «#ТГШ207: Таємниця генія Шевченка» від 

проєкту «На Урок» взяло участь 63 учні. Дипломи I ступеня отримали 25 учнів, 

II - 21, III – 7, сертифікат учасника - 10.  

У VIII Всеукраїнській  інтернет-олімпіаді «На Урок Зима» з української 

мови та літератури  взяв участь 71 учень. Дипломи II ступеня отримали 5 учнів, 

III - 14, сертифікат учасника - 52.  

У Всеукраїнській дистанційній олімпіаді з української мови «Всеосвіта 

Весна - 2021» взяли участь 75 учнів. Дипломи I ступеня отримав 1 учень, II - 

2, III - 1, сертифікат учасника - 71.  

166 учнів 5-11 класів стали учасниками Всеукраїнської українознавчої 

гри «Соняшник» -2021. 



    Дипломами І ступеня Всеукраїнського рівня нагороджені 29 учнів, 

дипломами II ступеня Всеукраїнського рівня – 33 учні, дипломами III ступеня 

Всеукраїнського рівня - 62 учні, дипломами І ступеня регіонального рівня - 25 

учнів, дипломами ІІ ступеня регіонального рівня - 12 учнів, дипломом III 

ступеня регіонального рівня - 5 учнів.  

У V Міжнародній грі зі світової (української та зарубіжної) літератури 

«Sunflower» - 2021 взяли участь 67 учнів 5-11 класів. Учителі Демешко Л.С. та 

Журавель Л.Б. отримала подяку за підготовку учнів до конкурсу. 

Учень 6-Б класу Канівець Станіслав узяв участь у конкурсі арт - челенджі 

«Слово, чому ти не твердая криця» (учитель Дубович І.М.). 

  Сталинська Анна-Марія взяла участь у міжнародному онлайн-флешмобі 

#GlobalLesyaUkainka2021, який присвячено 150-річному ювілею видатної 

поетеси Лесі Українки (учитель Демешко Л.С.). 

 Журавель Л.Б. долучила учнів 10-А класу Бейзим В., Мотренко А.,                 

Турик Т.  до участі в онлайн-флешмобі до Дня народження Ліни Костенко.  

 У травні 2021 року учні 10-А класу брали участь у весняному сезоні 

ІХ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок»  з української мови та 

зарубіжної ліератури (учитель Журавель Л.Б.). 

 Бейзим Вікторія (10-А клас) взяла участь в онлайн-уроці Освітнього 

центру Верховної ради України за участі юристки та політолога за освітою, 

помічника-консультанта народного депутата України VIII-IX скликань (учитель  

Гармаш Л.О.). 

 Гармаш Л.О. долучила учнів  10-А класу Бейзим В., Чикалову А. до 

онлайн-дискусії Освітнього центру Верховної ради України щодо стану 

впровадження громадянської парламентської просвіти в закладах освіти.  

 Учні 10-А класу Марущак Назар та Мартищенко Дар’я (учитель Журавель 

Л.Б.) взяли участь в конкурсі мовних плакатів до Дня писемності та мови, 

організованому  ФБ-спільнотою.                                                                                                       

 У Всеукраїнському учнівському літературно-мистецькому конкурсі 

«Стежками Каменяра» взяли участь Коріненко Андрій, учень 8-В класу, 

Кузнєцова Діана, учениця 9-Б класу, Смага Марія, учениця 11-А класу (учитель 

Смага М.В.). 

 У Всеукраїнському конкурсі до Дня української писемності та мови 

«Слово до слова» від проєкту «На Урок» взяв участь 21 учень 6-А, 7-А,    7-В, 8-

А, 8-В класу. Дипломи I ступеня отримали 19 учнів, II-4, III-7, сертифікат 

учасника - 8. Учителі Вашева Г.А. та Смага М.В. отримали подяки за підготовку 

учнів до конкурсу. 



 У Всеукраїнському дистанційному конкурсі авторської прози та поезії 

«ЯwriterR» Батюк Вероніка учениця 8-Б класу, посіла I місце в номінації «Проза» 

(учитель Демешко Л.С.). 

 Учні 6-А, 7-А, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-В, 10-А, 11-А класів були активними 

учасниками інтернет-олімпіад та конкурсів від проєктів «На Урок» та 

«Всеосвіта».  

 У VII Всеукраїнській  інтернет-олімпіаді «На Урок» з української мови та 

літератури  взяло участь 70 учнів. Дипломи I ступеня отримали    10 учнів, II-9, 

III-12, сертифікат учасника-39. Учителі Журавель Л.Б. та  Смага М.В. отримали 

подяки за активну участь в організації олімпіади та свідоцтво про підготовку 

переможців. 

 Учителі Демешко Л.С., Журавель Л.Б. отримали подяки за активну участь 

у проведенні олімпіад та свідоцтва про підготовку переможців у VІІ 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» із зарубіжної літератури (Осінь 

2020, Зима 2020).   

 У Всеукраїнській дистанційній олімпіаді з української мови «Всеосвіта 

Осінь – 2020» взяло участь 44 учні. Дипломи I ступеня отримали 18 учнів, II-8, 

III-14, сертифікат учасника-4.  

 У Всеукраїнській дистанційній олімпіаді з української мови «Всеосвіта 

Зима – 2020-2021» взяло участь 116 учнів. Дипломи II ступеня отримали 7 учнів, 

III-9, сертифікат учасника-87.  

 Приходько В.І. підготувала своїх вихованців до участі у фестивалях-

конкурсах: ;Єфремова В.(7-в кл.) – II місце; «Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Парад зірок», 20.11.2020, м.Харків - дует «Смайлики» – Гран-прі; 

«Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «KYIV ART FEST», 21.11.2020, 

м.Київ - дует «Смайлики» – Гран-прі; «Всеукраїнський фестиваль мистецтв 

«Військові обереги від Святого Миколая» /дистанційний формат/ (ансамбль 

«Пролісок»), сеукраїнський конкурс мистецтв «Сяюча зірка Різдва», що відбувся 

10.01. 2021р. в м. Дніпро, у якому дует «Перлинки» в складі Бабенко Катерини 

та Ромашка Олександра, (4-Б кл.) виборов I місце; Міжрегіональний 

багатожанровий онлайн-фестиваль-конкурс мистецтв «Творча країна СНАУ», м. 

Суми, 2021 – Ромашко О. (4-Б кл.) – I місце; Міжнародний багатожанровий 

фестиваль-конкурс мистецтв «Vivat Lviv», 04.04.2021р., м. Львів – Ромашко О. 

(4-Б кл.) – Гран-прі; Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «У Галицькім 

колі» 07.04.2021р., м. Львів – Ромашко О. (4-Б кл.) – I місце, учень був 

запрошений на гала-концерт у м. Львів;  Міжнародний фестиваль-конкурс 

мистецтв «Парад зірок», 10.04. 2021р., м. Полтава – Ромашко О. (4-Б кл.) – Гран-

прі.  



 Було  організовано участь  учнів  5-7 класів  у Всеукраїнській  грі з  

англійської мови “Puzzle-2021”  та досягли таких результатів: 

1.  I місце всеукаїнського рівня :  Дікалова Д.(7-А) 

2.  III місце всеукаїнського рівня :  Пивоварова К.(7-А), Нікітенко Я.(7-А). 

3.  Мають сертифікат учасника:  Гонорович Н.(5-В), Лебедь А.(6-А), Білоус В. (6-

А), Олійник А. (6-А),  Пірятинець А. (6-Г),  Федорченко О. (6-Г), Попельнюх Є. 

(7-А), Біленко Д. (7-Б), Горяйстов Б. (7-А),  Рогальський Б. (7-А),  Бондаренко А. 

(7-А), Лозовий Д. (7-А),  Рогальський В. (7-А), Пастернак К. (7-А). 

     Протягом  лютого-березня 2021 року учні 2-4 класів (учитель інформатики 

Корабельська Т.Ю.) брали участь у VІІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді  «На 

Урок» з інформаційних технологій, у якій взяли участь 150 чоловік. За 

результатами олімпіад 125 учнів нагороджено Дипломами І ступеня, Дипломом 

ІІ ступеня -  20, Дипломом  ІІІ ступеня  - 5. 

 Учні початкових класів були учасниками Всеукраїнський інтерактивних 

конкурсів: «Колосок» - 64 учні, «Кенгуру» -82 учні, «Соняшник» -61 учень, 

«Бобер» -33 учні. 

          Учениця 2-Б класу Горова М.(учитель  Хилько Л. Б.) стала переможцем 

міських, обласних та Всеукраїнських літературних  конкурсів : 

- «Проба пера» -  (Горова М. – І місце). 

- «Мрії про майбутнє» 1 уч .(Горова М. – І місце). 

- «ПроКреатив»  - 1уч .(Горова М. – І  місце). 

- «ЯwriteR» -   1уч (Горова М. –І місце). 

Постійно учні навчального закладу беруть участь у патріотичних 

конкурсах. До Дня незалежності України та до дня міста Бейзим В. учениця 10-

А класу та Сталинська А., учениця 8-Б класу взяли участь у міському 

патріотичному онлайн-конкурсі відеороликів «України – це ми» та зайняли ІІ та 

ІІІ місця у другій віковій категорії.  

Романов М., учень 9-А класу, став рекордсменом України в естафетному 

бігові на Чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків 2005-2006 р.н., в якому взяли 

участь 601 учасник із 25 регіонів України. 

Із нагоди Міжнародного Дня волонтера (5 грудня), учениця 11-А класу 

Єрмоленко А. була відзначена подякою міського голови, за активну участь у 

волонтерському русі, безкорисливі вчинки та щиру допомогу тим, хто її 

потребує, життєдіяльну громадянську позицію  в номінації «Найкраща дитина 

волонтер». Шульц С., учень 11-Б класу – ІІІ місце у міському конкурсі 

малюнка/плаката та тему: «СНІД – небезпека наших днів». 

Міхєєва А. учениця 9-А класу, яка стала переможцем Міжнародного 

фотоконкурсу «Ми-люди Землі», організаторами цього фотоконкурсу виступали 

Міжнародний культурний центр «Сяйво». 



Учні 4-Б класу зайняли І місце у Міжнародному конкурсі-фестивалі 

«Зимова казка», від ЮНІСЕФ Україна у Всеукраїнському конкурсі «Здорово 

танцюю!» та в конкурсі «Привітай полярника з Новим роком» отримали призи 

глядацьких симпатій.  

Учениця 3-Б класу Готвянська М. здобула перемогу у Всеукраїнському 

багатожанровому конкурсі мистецтв «Різдвяний калейдоскоп талантів». 

Ромашко О. учень 4-Б класу переміг у Міжнародному фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Art Zirka Fest», (м.Харків) у номінації: розмовний жанр. 

У шахово-шашковому турнірі присвяченому Дню захисту дітей ІІ місце 

зайняла Міхєєва А. (9-А) та Полтавець К. – ІІІ місце. У міжнародному фестивалі 

Odesa Photo Days  робота Міхєєвої Аліси потрапила у фінал.   

Хореографічний дует «Сашка і Дашка», у складі учня 4-Б класу               

Ромашка О. та учениці 9-А класу Семигук Д., отримали ГРАН-ПРІ в 

Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Парад Зірок» (Польща) та зайняте 

І місце в Міжнародному фестивалі-конкурсі «STAR LINE PERFORMES» 

(Польща). 

У VІІІ міському конкурсі дитячої творчості «Подаруємо малятам 

небезпечні новорічні свята» ІІ місця зайняли  Шейко А., учениця 7-Б класу та 

Міхєєва А., учениця  9-А клас. 

У Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Творча 

країна СНАУ», учень 2-Б класу, Кривоколіско Д., та 4-Б клас Ромашко О. 

отримали І місця в номінації «Розмовний жанр». У номінації «Естрадний вокал» 

Ромашко О. (4-Б) – зайняв І місце, Нікітенко Я. (7-А) – І місце в номінації 

«Розмовний жанр». Дует «Сашка і Дашка» отримала ІІ місце в номінації 

«Хореографія» . 

Діденко Р., учень 1-А класу  зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському  конкурсі 

у селфі «У кадрі – юні техніки».  

Чубар С., учень 9-А класу переможець міського конкурсу «Сузір’я 

талантів». 

В обласному конкурсі «Чарівні барви Сумщини» в номінації декоративно-

художній розпис ІІ місце отримала Римар К., учениця 3-Г класу. 

Перемоги у міському фото-конкурсі «Охтирка очима дітей» отримали  

Кузнєцова Д., учениця 9-Б класу – І місце, Шудрик А., учень 11-А класу – ІІ та 

ІІІ місця, Бейзим В., учениця 10-А класу – ІІ місце, Вашева М., учениця 8-Б класу 

– ІІ місце. 

Копил А., учень 3-А класу лауреат ІІІ премії у Всеукраїнському 

багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Україна єдина», учениця 3-А 

класу Кулик Т. – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі пожежної охорони. 

Протягом 2020-2021 навчального року в школі працювало  4 гуртки:   



- «Літературне читання» та «Юні рятівники» (Демешко Л.С.),  

- «Школа безпеки» (Карєв С.Є.),  

- гурток естрадного співу (Приходько В.І.).  

 Гуртки працювали  за художньо-естетичним та патріотичним напрямами.  

 Шкільні гуртки відвідувало  80 учнів (12%). 

Гурток «Школа Безпеки» (Карєв С.Є.). Його відвідує 32 учні (10-11класи).  

  Робота гуртка була направлена на виконання практичних  завдань та 

відпрацювання умінь і навичок із військової підготовки, на спортивне 

орієнтування, на зміцнення морально – психологічного стану і фізичного 

розвитку вихованців.  

 Гуртківці брали участь у заходах із військово-патріотичного виховання: 

- «День українського добровольця»; 

- урок звитяги за участю воїнів Національної гвардії України; 

- година пам’яті  до 35 роковин аварії на ЧАЕС ;  

- уроки цивільного захисту – 07 травня 2021 року – 59 чоловік. 

- віртуальна подорож до Національного музею історії України у Другій 

світовій війні; 

- перегляд документальних фільмів до  Днів пам'яті та примирення, 

присвячених пам’яті жертв Другої Світової війни.  

  Гурток «Літературне читання» (Демешко Л.С.). Його відвідує 16 учнів.  

  На заняттях гуртка вихованці залучені у відповідне їх інтересам творче 

середовище, відбувається розвиток загального творчого потенціалу та 

спеціального літературно-творчого спілкування. Виховання культури читання 

художніх творів. Сприяння естетичному збагаченню дітей. 

Діти були активними учасниками міських, шкільних, Всеукраїнських 

конкурсах: 

- у Всеукраїнському дистанційному конкурсі авторської прози та поезії 

«ЯwriterR» Батюк В. (8-Б), посіла I місце в номінації «Проза». 

Сталинська Анна-Марія (8-Б) стала учасницею Всеукраїнського 

фестивалю мистецтва «Військові обереги від Святого Миколая». 

- у  літературному конкурсі серед дітей та молоді, який проводився 

відділом молоді та спорту Охтирської міської ради на тему «Мрії про 

майбутнє» Батюк В (8-Б). виборола - ІІІ місце в номінації «Проза» . 

- у VII міському відбірковому конкурсі читців, присвяченому пам`яті 

Т.Г.Шевченка, взяла участь Сталинська Анна-Марія (8-Б) та була нагороджена 

дипломом учасника. 

- Сталинська Анна-Марія (8-Б) взяла участь у міжнародному онлайн-

флешмобі #GlobalLesyaUkainka2021, який присвячено 150-річному ювілею 

видатної поетеси Лесі Українки. 



Гурток «Юні рятівники» (Демешко Л.С.). Його відвідує 16 учнів. 

Робота гуртка сприяє формуванню у дітей правильної  поведінки у 

надзвичайних ситуаціях, вирішення проблем безпеки. Члени гуртка – постійні 

учасники проведення Тижнів безпеки життєдіяльності в школі, добре володіють 

навичками поведінки в небезпечних для життя ситуаціях самі та вчать цьому 

молодших товаришів. Постійно готують цікаві інформаційні хвилини, виступи з 

даної тематики. Гуртківці є постійним учасниками міського конкурсу «Безпечні 

новорічні свята» та конкурс з пожежної охорони. 

Вокальний гурток естрадної пісні  (Приходько В.І.). Його відвідує 16 

учнів. Вихованці беруть у низці заходів, що проходять на шкільному, 

Міжрегіональному, Всеукраїнському та Міжнародному рівнях:  

- «Міжрегіональний фестиваль-конкурс «Водограй талантів 2020», у якому 

дует «Смайлики» у складі Бабенко К. та Ромашка О., (4-Б) виборов I місце; 

Єфремова В. (7-В) – IIмісце;  

- «Міжнародний фестиваль-конкурс «Парад зірок», дует «Смайлики» – 

отримав Гран-прі;  

- «Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «KYIV ART FEST», 

21.11.2020, дует «Смайлики» – Гран-прі;  

- «Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Військові обереги від Святого 

Миколая»/дистанційний формат/(ансамбль «Пролісок»);  

- Всеукраїнський конкурс мистецтв «Сяюча зірка Різдва» дует «Перлинки» 

в складі Бабенко Катерини та Ромашка Олександра (4-Б) виборов I місце;  

-  Міжрегіональний багатожанровий онлайн-фестиваль-конкурс мистецтв 

«Творча країна СНАУ» – Ромашко О. (4-Б) – I місце;  

- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Vivat Lviv», 

04.04.2021р., м. Львів – Ромашко О. (4-Б кл.) – Гран-прі; 

- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «У Галицькім колі» – Ромашко 

О. (4-Б) – I місце. 

- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Парад зірок» Ромашко О. (4-

Б) – Гран-прі.  

Лідери учнівського самоврядування  «ФОРТ» брали участь у Стратегічній 

сесії для лідерів «Можливості молоді», у тренінгу «Комунікація екологічних 

проектів» та в онлайн-конференція «STOP булінг!». 

З нагоди 35-ї річниці Чорнобильської трагедії лідери взяли участь у 

Всеукраїнському тренінгу «Реалізація проєкту національна мапа України 

пунктів прийому вторинної сировини, цифрове прибирання країни». 

Отримали перемоги у міському конкурсі «Охтирка очима дітей» 

(Кузнєцова Д. (9-Б), – І місце, Шудрик А. (11-А) – ІІ, ІІІ місця, Бейзим В. (10-А) 

– ІІ місце, Вашева М.(8-Б)– ІІ місце. 



Лідерами був запущений челендж «Selfie з мамою» до Дня матері та взяли 

участь у міжнародному флешмобі-фото до Дня Матері #моямаманайкраща2021. 

 Із нагоди Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

Світовій війні  лідери створило підбірку інформаційно-просвітницьких постерів 

«Цікаві дані про перемогу».  

Організація  онлайн-виставки «Ясний Великдень на землі». 

 У Міжнародний день Землі,  взяли участь у веб-квесті «Міжнародний день 

Землі» та отримали сертифікати. 

До Всесвітнього Дня авіації та космонавтики вони підготували віртуальну 

подорож Національним музеєм космонавтики ім. С.П.Корольова.  

 До Всесвітнього дня здоров’я ними організований флешмоб «Корисний 

сніданок-запорука вдалого дня». 

 Лідер учнівського самоврядування Єрмоленко А. (11-А) взяла участь у 

конкурсі читців ім. Т.Г. Шевченка та зайняла ІІ місце.   

До 150 років від дня народження Лесі Українки шкільне учнівське  

самоврядування «ФОРТ» приєдналося до Міжнародного флешмобу «Global 

Lesya Ukrainka 2021» та взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі 

Українки», отримали призові місця. 

 До Всесвітнього Дня безпечного Інтернету розроблені буклети та 

календарі на тему «Безпека дітей в Інтернеті» та пройдено онлайн-квіз 

«Безпечний Інтернет». 

У  Міжнародний день пам'яті Голокосту, учнівське самоврядування  

приєдналося до роботи XIV круглого столу «Українське суспільство і пам'ять 

про Голокост:наукові та освітні аспекти» (онлайн). Організаторами даного 

заходу виступали Український центр вивчення історії Голокосту та Goethe-

Institute в Україні. 

          У загальному,  незважаючи на епідемічну ситуацію та відсутність багатьох 

очних конкурсів, учні школи показали гарний результат. Проте слід зазначити, 

що вчителі недостатньо приділяють увагу  для мотивації розвитку учнівських 

обдарувань. Знизилась кількість учасників у Міжнародних і Всеукраїнських 

предметних конкурсах, таких як «Левеня», «Лелека». 

        Недоліком є рівень організації роботи вчителів з батьками обдарованих 

дітей. Відповідна робота з учнями і батьками (індивідуальні бесіди, консультації, 

тощо)практично відсутня. 

 

Організація дистанційного навчання під час карантину  

Особливість 2020-2021 навчального року – тривалий карантин і дистанційне 

навчання, яке стало викликом для нас усіх. В першу чергу для вчителів, а також 

для батьків та дітей. Складність полягала у неоднаковому технічному 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B02021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbc9PouAaS4hdqACWXFPy50xFR4NGzv_3ak0BC_eDl3qCYD57iGUtnqE-fOFuXdxsN5M3SK4fbTy8KYAxzMLLgfnXOibs3JkwcHAgVpF1n5jBNLLpdfvlDl9LdyXitbIM&__tn__=*NK-R


забезпеченні та професійних навичках його учасників (вчителів, батьків, учнів). 

Дистанційне навчання мало своїх прихильників і противників. Як серед дітей, 

так і серед їхніх батьків. Найголовніше – налагодити співпрацю між учнем, 

вчителем і батьками. Щоб вони почули одне одного, щоб не було опору батьків. 

Що важливіше для життя: оцінки, знання самі по собі чи сформовані 

компетенції? Карантин лише виявив проблеми, а нам усім разом треба прагнути 

навчитися їх вирішувати. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

короновірусом SARS-CoV-2», в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.02.2021 № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», рішення Сумської обласної комісії з питань  техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  протокол №4 від 23.03.2021 № 20  з 29 березня 

по 11 травня  2021 року для учнів 5-11 класів освітній процес був організований 

з використанням технологій дистанційного навчання. Для здійснення обміну 

навчальними матеріалами кожен вчитель працював на платформі  Tims  та міг 

самостійно обирати форму, методи, технології і засоби організації дистанційного 

навчання, що відповідають освітній програмі із застосовуванням будь-яких 

пристроїв та інструментів, зокрема мобільного телефону, а також розміщення 

навчальних матеріалів на вебсайті школи, в тому числі відео-уроки або 

гіперпосилання на них.    Розклад занять та робочий час вчителів в дистанційному 

режимі було встановлено у відповідності до розкладу навчальних занять та 

поточного режиму роботи школи. Оцінювання результатів навчання здобувачів 

освіти та зазначення тем здійснювалось відповідно до безпосередньо проведених 

навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні 

засоби у зручний для вчителя спосіб, з урахуванням того, що навчальні 

досягнення кожної дитини можуть бути доступними лише для її батьків або 

законних представників. Кожним педагогічним працівником було вжито заходів 

щодо виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи, зокрема 

розроблення індивідуальних планів професійного розвитку, підвищення 

кваліфікації, самоосвіти тощо. 

  На початок карантину всі педагогічні працівники склали індивідуальні 

плани роботи щодо забезпечення виконання освітніх програм засобами онлайн 

спілкування з учнями, індивідуальних інтернет-консультацій, відеоуроків. 

Завдання для учнів висвітлювалися на офіційному сайті школи у розділі 

«Дистанційна освіта» для кожного класу окремо, з розміщенням у ньому 

інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, 

тести) та корисні ресурси для самоосвіти. Щотижня педагоги звітували за 



складеним алгоритмом про проведену роботу в умовах дистанційного навчання: 

вказували вивчені теми, кількість проведених індивідуальних консультацій, 

тестів, кількість учнів, які оцінені, засоби дистанційного навчання.  

 Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке 

дотримання нормативно-правового забезпечення з цього питання. З метою 

забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм 

використовувалися інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й 

веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені 

педагогами, практикувалися індивідуальні консультації та самостійне 

опрацьовування навчального матеріалу. Всіх батьків здобувачів освіти було 

проінформовано про особливості освітнього процесу в період карантину, були 

визначені форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх 

батьками. Для спілкування в дистанційному навчанні використовувались 

електронна пошта, форуми, чати, відеоконференції, блоги тощо. Практикувались 

уроки через Skype, підготовка завдань на самостійне опрацювання через 

платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro. Для підготовки учнів 11 класів до ЗНО-

2020 практикувались індивідуальні консультації щодо використання матеріалів 

на веб-ресурсах УЦОЯО, на платформах romethеus, iLearn (школярі).  

 Для спільної роботи вчителів та здобувачів освіти використовувалися такі 

інструменти, як https :// onlinetestpad. com / ua — конструктор тестів, опитувань, 

кросвордів, ігор та комплексних завдань; https :// learningapps. org – готові 

навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань; Google-

документи. Активно використовувалися інтернет-ресурси для самоосвіти: EdEra, 

iLearn, Рrometheus, Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні 

Youtubeканали, відеоролики і т.п.).  

  Опрацювавши звіти вчителів-предметників щодо проведення 

дистанційного освітнього процесу, можемо зробити висновок, що усі педагоги 

закладу намагалися забезпечити засвоєння навчального матеріалу учнями та 

вихованцями за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. У 

більшості класів дистанційним навчанням за весь період карантину було 

охоплено 100% учнів. Активно працювали у дистанційному форматі також і 

вчителі фізичної культури. Використовуючи матеріали платформи «На урок», 

вони розробляли власні тести, пройшли курси щодо організації дистанційного 

навчання на уроках фізичної культури. Учні опрацювали завдання з усіх модулів 

та виконали тести, взяли активну участь у дистанційній програмі «Домашній 

марафон» «Спорт і сім’я», «Олімпійський урок-2020». Велика кількість дітей 

продемонстрували відеоролики щодо виконання освітньої програми з фізичної 

культури. Кожен вчитель-предметник визначився з темами, які будуть 

допрацьовані у вересні 2021/2022 навчального року. У календарному плануванні 



рекомендовано вчителям збільшити кількість годин на повторення навчального 

матеріалу за 2020/2021 навчальний рік.  

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі 

освіти проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують 

роботу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем 

директора школи. З працівниками закладу освіти постійно проводяться 

відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності 

проводяться з учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації 

інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення 

вступного, первинного та цільових інструктажів; починаючи з 9-го класу учні 

розписуються в журналі інструктажів.  

Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік 

документації з питань безпеки життєдіяльності. Протягом року сталось два 

випадки травмування серед здобувачів освіти. Впродовж року класними 

керівниками проводились бесіди з питань попередження травматизму серед 

учнів, були проаналізовані випадки побутового травматизму, питання 

травмування розглянуто на нарадах при директорові та на засіданнях педрад. 

Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху, 

школа брала активну участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі».  

Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження 

дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, 

поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з 

безпеки життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, 

відвідування театрів, участі у спортивних заходах. Напередодні літніх канікул з 

учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому 

травматизму. Серед учнів та їх батьків проведено також роз’яснювальну роботу 

щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та 

теплових ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення 

необхідного для здоров‘я дитини водного балансу тощо. Здобувачі освіти та 

працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і 

дотримуються їх.  



У в школі встановлено  відеоспостереження. Приміщення школи забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння. По всій школі розміщені плани евакуації 

у разі небезпеки чи аварії. Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій 

в осінньозимовій період перевіряється температурний режим, дотримується 

енергозберігаючий режим роботи школи, перед зимовим сезоном перевіряється 

система опалення, постійно ведеться очистка від снігу території школи, 

попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки). 

 Усі кабінети, приміщення школи забезпечують оптимальні умови для 

реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. Навчальні 

кабінетів початкових класів, фізики, біології, інформатики, спортивна зала 

обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої 

програми. 

Матеріально-технічне забезпечення 

 Щорічно покращується матеріальна база школи. Упродовж 2020-2021 

навчального року за бюджетні кошти для школи придбано необхідні меблі, 

дидактичні матеріали та обладнання, комп’ютерне обладнання, інструменти та 

матеріали для проведення ремонтних робіт, господарський інструмент, шкільна 

документація, канцтовари, медикаменти.  Оновлені затишні класи  та коридори 

чекають  на  учнів. Обладнано нові зони відпочинку для учнів старших класів. 

Відповідно до нових санітарних умов реконструйовано внутрішні туалети. З 

метою забезпечення комфортних умови праці,  для педагогічних працівників 

створено окремі кімнати, творчі лабораторії,  за фахом.  Заклад освіти 

потурбувався й про оновлення матеріально-технічного забезпечення. З нового 

навчального року викладання інформатики  буде здійснюватися за новими   

ноутбуками, що дасть змогу учням освоїти більше можливостей та  легко 

виконувати програму. Родзинкою для учнів та педагогів стане можливість 

використовувати  під час освітнього процесу нові технології,  дві інтерактивні 

панелі  на підлоговій стійці з колесами, що легко переміщується.  Пристрій 

оснащено потужним і компактним комп’ютером з операційною системою 

Андроїд, а також звуком та WiFi. Інтерактивні панелі створять  унікальне 

навчальне середовище, що об’єднає сучасні бездротові технології, персональні 

пристрої учнів (смартфони, планшети) і енергію вчителя. Пристрій ідеально 

підходить для інтерактивного навчання, корекційних занять та презентацій.  

Триває  будівництво мултифункціонального майданчику для різних видів 

гри з м’ячем, тривають роботи по капітальному ремонту спортивної зали, 

тренерської, роздягалки для хлопчиків, для дівчаток, переходу-коридору.  

 Заклад доклав максимум зусиль, щоб усі учасники освітнього процесу з радістю 

розпочали новий навчальний рік.  

Атестація педагогічних працівників  



Атестація у 2020/2021 навчальному році здійснювалась за затвердженим 

планом. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо 

дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період 

кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було.  

Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується 

доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами 

атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, 

відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, 

залучення до атестації широких кіл громадськості. У 2020-2021 навчальному 

році атестувалось 9 педагогів. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» підтверджено 2 вчителям, 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

встановлено педагогічне звання «старший учитель» - 1 вчителю, кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено 1 вчителю, підтверджено  

«спеціаліст першої категорії» - 1 вчителю, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» - 1 вчителю, присвоєно  кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії» - 2 педагогам 

  

Організація харчування та медичного обслуговування  

учнів і педагогічних працівників. 

У школі створені умови для здорового та якісного харчування: належний 

матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-

гігієнічних вимог приміщень для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, 

місця для видачі готових страв є чистими та регулярно миються. Школа 

забезпечена в повному обсязі дезинфікуючими засобоми, засобами для миття 

підлоги та обладнання. 

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та 

успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого 

часу, має дбати про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а 

також формувати в учнів стійкі навички здорового харчування. Завдання нашої 

школи – не лише створити належні умови для харчування, а й докласти зусиль, 

щоб дітям хотілося харчуватися у шкільній їдальні. Щоб створити у закладі 

умови для здорового, якісного харчування, адміністрація школи постійно 

контролює належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог, засвідчення підписом керівника 

щоденного меню, щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до 

їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і технології 

виготовлення страв. Для реалізації умов здорового харчування в школі 

організований зручний режим харчування для всіх учнів школи, враховуючи 



кількість учнів, пропускну можливість їдальні та інші умови закладу, регулярно 

проводиться моніторинг стану справ у їдальні, запрошуються батьки до 

контролю за харчуванням у школі. Проводиться регулярний моніторинг 

асортименту буфету. У 2020-2021 н.р. безкоштовне харчування було 

організовано для 367 учнів початкової школи, 55 дітей пільгових категорій. З в 

школі запроваджено «Дабл-меню».  

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки 

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», з метою вдосконалення роботи з забезпечення 

соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення 

необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі 

проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, 

налагодження зв`язків і партнерських відносин між сім`єю та школою. Робота 

зданого напрямку здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи, 

плану виховної роботи, плану роботи психологічної служби з організації 

соціального захисту дітей пільгових категорій. На початку навчального року 

було підготовлено банк даних соціально незахищених категорій дітей, який у 

ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в залежності від 

кількісного складу учнів кожної визначеної категорії. 

В школі у 2020-2021 навчальному році навчалися 224 дитини, які 

потребували особливої соціальної уваги та підтримки, а саме 6 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 17 учнів з інвалідністю, 73 дитини 

з багатодітних сімей, 19 дітей з малозабезпеченої сім’ї, 6 дітей, потерпілих від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, 1 дитина з сімей загиблих учасників АТО 

та 73 дитини, батьки яких є учасниками АТО. Постійно оновлювався банк даних 

дітей пільгових категорій. Ця робота проводилася на підставі відповідних 

документів класними керівниками. Діти пільгових категорій відвідували гуртки 

та секції, брали активну участь в житті школи: в шкільних та класних виховних 

заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. Найактивніші з них 

внесені до банку даних «Обдаровані учні». Складені соціальні паспорти учнів 

пільгових категорій .  

Робота із зверненнями громадян  

 У 2020-2021 навчальному році робота із зверненнями 

громадян  проводилася у порядку, визначеному Конституцією України, Законом 

України «Про звернення громадян», іншими  інструктивно-нормативними 

актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян. 

Прийом громадян відбувається згідно з графіком прийому громадян 



адміністрацією закладу. У 2020 році в школі зареєстровано 680 заяв. Основні 

питання, які порушуються, це навчання та поведінка учнів, розв’язання 

конфліктних ситуацій з учителем, з однокласниками, надання практичної 

допомоги психологом, забезпечення роботи групи продовженого дня, організації 

пільгового харчування, навчання дітей за індивідуальною формою, в 

інклюзивних класах, зарахування до школи та кадрові питання.  

З метою протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 та 

у зв’язку з введенням загальнонаціонального карантину з березня по грудень 

прийом не проводився. 

   У 2020 році директором школи проведено 20 особистих прийомів 

громадян, які звернулися в усній формі. Скарг до закладу не надходило. Всі 

звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і 

пояснення. 

 

Виховна робота  

Забезпечення організації виховної роботи з учнями Пріоритетним 

напрямком виховної роботи в школі є забезпечення національно-патріотичного 

та духовного розвитку учнів, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої 

особистості, виховання громадянина патріота з високим рівнем національної 

гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності.  

Система виховної роботи школи передбачає:  

- щотижневе планування позаурочної виховної роботи в школі; 

- організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання 

учнівської молоді; 

- організацію учнівського самоврядування та співпрацю його із міським 

самоврядуванням; 

- розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі; 

- залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях, конкурсах, 

змаганнях різних рівнів; 

- співпрацю із позашкільними закладами, громадськими, культурно-

просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в 

проведенні позаурочної виховної роботи в школі; 

- систему сімейного виховання, педагогічного всеобучу батьків та 

громадськості. 

Виховна робота реалізовувалась через такі напрямки виховання: 

- громадянське, національно-патріотичне (ціннісне ставлення особистості 

до суспільства і держави); 

- превентивне і моральне (ціннісне ставлення до себе); 

- художньо-естетичне (ціннісне ставлення до культури та мистецтва); 



- трудове та екологічне (ціннісне ставлення до природи, до праці); 

- родинно-сімейне (ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей); 

- сприяння творчому розвитку особистості та формування здорового 

способу життя. 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у 

патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній 

культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню 

положень Національної доктрини розвитку освіти, Концепції громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності, 

Національної програми патріотичного виховання громадян, формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 

суспільства. У закладі були організовані та проведені заходи, які спрямовані на 

реалізацію завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.  

29 серпня 2020 року учні 10-х класів узяли участь у міському заході з нагоди 

«Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України». 

Із метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського 

народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, у 

навчальному закладі було проведено: виховні години з нагоди Дня захисника 

України «Виховуємо справжніх патріотів», історичні подорожі в часі 

«Славетні імена України», спортивно-козацькі змагання «Естафета мужності» 

Для учні 10-11 класів, керівником гуртка «Школа безпеки» Карєвим С.Є. були 

проведені силові змагання «Влучний стрілець».  

12 жовтня учні 5-Б класу (класний керівник Лапаєва С.В.) здійснили екскурсію 

до Охтирської міської бібліотеки, де взяли участь у конкурсній програмі 

«Козацькі розваги». 

До Дня української писемності та мови, учні які знаходилися на дистанційному 

навчанні долучилися до фотоквесту, а решта учнів, які знаходились на очному 

навчання мали змогу поринути у світ краси, багатства й чарівності рідного 

слова під час написання ХХ Всеукраїнського диктанту національної єдності.  

Із нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи, однією із знакових дат в історії 

України, класними керівниками були проведені виховні години: «З Україною 

в серці», День Гідності та Свободи»,  «Україна – це гідність і свобода»; круглий 

стіл «Початок Євромайдану: як це було», конкурс малюнків «Ми – діти 

України». Серед учнів початкової школи проведений конкурс «Емблема 

свята». Класними керівниками були організували екскурсії до краєзнавчого 

музею та міської бібліотеки, де для учнів були проведені виховні години та 

зустрічі з очевидцями Євромайдану. Члени учнівського самоврядування 



«ФОРТ» поклали квіти до стели загиблих на майдані під час революції і 

провели інформаційний дайджест «Долоньки Свободи та Гідності» та створили 

відеоролик «Ми гідні свободи!» 

Учні школи беруть участь спільно з волонтерами, ГО «Непереможені» в акції 

«Допоможи воїну» для військовослужбовців АТО/ООС, які сьогодні 

захищають українську землю від агресора. Українські воїни повинні відчувати 

нашу підтримку і допомогу. Школярі зібрали для захисників солодкі сувеніри-

вітання, предмети гігієни, власноруч виготовили ангелів, листівки з 

побажаннями до новорічних та різдвяних свят. 

До Дня Збройних сил України серед хлопців старшої школи, учнівським 

самоврядуванням «ФОРТ» було проведене анкетування «Чи справжній ти 

патріот?». Серед учнів початкової школи були створені особливі малюнки 

вишиванки-обереги для захисників нашої країни, та відео-привітання для 

військових нашої країни. Шудрик Андрій – лідер шкільного самоврядування 

взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Військові обереги від Миколая».  

28 листопада 2020 року в Україні відзначають День пам’яті жертв голодоморів. 

Класні керівники 1-11 класів теж не лишилась осторонь і приєдналась до 

вшанування пам’яті тих, хто загинув через голод. Для учнів 1-4 класів 

проведено виставку малюнків «Україна пам’ятає». Для 5-11 класів були 

проведені тематичні бесіди за темою: «Вогонь скорботи в серці навіки», 

«Страшні роки голодомору1932-1933 років», «Незгасаюча біль народу», «Що 

я знаю про голодомор». Учнівське самоврядування «ФОРТ» провели акцію 

«Запали свічку». Міністерством освіти і науки шкільного самоврядування 

підготовлений презентаційний матеріал для учнів старшої школи на якому 

використовувалися фото та відеоматеріали проекту «Непораховані з 1932 

року» першого онлайн ресторану пам'яті. 

Постійно учні навчального закладу беруть участь у патріотичних конкурсах. 

До Дня незалежності України та до дня міста Бейзим Вікторія, учениця 10-А 

класу та Сталинська Анна-Марія, учениця 8-Б класу взяли участь у міському 

патріотичному онлайн-конкурсі відеороликів «України – це ми» та зайняли ІІ 

та ІІІ місця у другій віковій категорії.  

До Дня пам'яті Героїв Крут проведені інформаційні дайджести «Крути – 

наша гідність, наша історія», створені колажі «Пам'ятаємо про подвиг героїв 

Крут».  

До Дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні учні взяли участь у тихій 

акції «Ангели пам'яті» та вшанували героїв покладанням квітів до Стіни пам'яті 

Героїв Небесної сотні. Лідери учнівського самоврядування «ФОРТ» створили 

відеоролик до Дня Соборності України, який розміщений на сайті навчального 

закладу. Класними керівниками проведені виховні заходи щодо вшанування 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8H2CgXwMiAhzKzlhTYr6nBgVYntpuXeM5Uen4Izwpd0tBr-zFT1-uou4-Tgo3RAiT4IpVILZJzIZTaFu1z3N504S_J-kybQQM9WFCE0Xa0mtAlKkCakFItLhi9xHnNFIlMgRM2H2re5xeX3bMk9yP&__tn__=*NK-R


пам'яті героїв Небесної Сотні, а саме: «Зростаймо патріотами», «Хто вмирає в 

боротьбі – в серцях живе повік», «Вічна пам'ять героям Небесної Сотні». 

Проведені  інформаційні дайджести «Світла пам'ять героям» присвячену 

Революції Гідності. 

У Міжнародний день пам'яті Голокосту, учнівське самоврядування  

приєдналося до роботи XIV круглого столу «Українське суспільство і пам'ять 

про Голокост: наукові та освітні аспекти» (онлайн). Організаторами даного 

заходу виступали Український центр вивчення історії Голокосту та Goethe-

Institute в Україні.  

Класними керівниками 1-11 класів були проведені виховні години «20 лютого 

– День Героїв Небесної Сотні» та «19 лютого – День Державного Герба 

України». До Дня Державного Герба України створений відеоролик (онлайн). 

Лідери школи взяли участь у національному конкурсі творчих робіт (есе) 

«Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд молоді» з нагоди 

відзначення 30-ї річниці Незалежності України.  

До Дня Міжнародної рідної мови були проведені: мовна мозаїка «Єднає рідна 

мова», акції «Стоп: мовний суржик» мовний квест Мандрівка Україною», 

вікторини: «Мовознавча загадкова українська рідна мова», «Рідну мову знаємо 

– загадки-жарти відгадаємо», гра «Зашифроване прислів'я». 

Учителями української мови та літератури проведені онлайн-заходи до 150-ї 

річниці від дня народження Лесі Українки. Учні приєдналися до Міжнародного 

флешмобу «GlobalLesyaUkrainka 2021».  

Працівниками КЗ «Публічна бібліотека Охтирської міської  територіальної 

громади» Гнітій Вірою та Абаровською Людмилою проведена виховна година 

до дня народження Героя України Олексія Береста.  

Військовослужбовцями Національної гвардії України в/ч 2276 старшим 

лейтенантом Жилою Олександром В’ячеславовичем та молодший сержант 

фельдшер медичної групи Галушкою Станіславом Сергійовичем для учні 10-

11 класів був проведений майстер-клас із наданням домедичної допомоги в 

умовах бойових дій (зупинка кровотечі, тампонування ран, накладання 

пов’язок, застування турнікетів для кінцівок, техніка виносу пораненого із 

небезпечної зони).  

У шкільній бібліотеці відбулася зустріч із Галиною Петрівною Гапоновою 

(Хілько), вихованкою Охтирського спеціального дитячого будинку. Вона 

поділилася спогадами про воєнне та повоєнне дитинство у дитячому будинку.  

Із нагоди Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

Світовій війні лідери створило підбірку інформаційно-просвітницьких 

постерів «Цікаві дані про Перемогу». 



Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності 

особистості, проявів відповідальності, чесності, працелюбності, 

справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, 

доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, 

добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з 

іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам 

несправедливості, жорстокості.  

З метою формування ціннісного ставлення до людей, сім’ї щорічно 1 грудня в 

навчальному закладі проходять заходи з метою профілактики негативних явищ 

у молодіжному середовищі, зокрема, ВІЛ/СНІДу, та толерантного ставлення до 

хворих на ВІЛ/СНІД. У школі було проведено ряд тематичних заходів: 

благодійна акція «Дерево надій», позакласний захід для 8-х класів «Не дай 

СНІДу шанс», інформаційна хвилина «Обирай життя без СНІДу», вікторина 

для учнів 7-х класів «Прапорець». Соціально-психологічною службою для 

учнів 8-11 класів проведена інформаційна година «Зроби свій вибір на користь 

життя». Учнівським самоврядуванням «ФОРТ» були підготовлені пам’ятки 

для учнів7-11 класів «Як захистити себе від ВІД/СНІДу» та проведено ряд 

цікавих активностей. 

Школа взяла участь та приєдналася до «Всеукраїнського уроку доброти». Учні 

школи проявили небайдужість до питання виховання гуманного та 

відповідального ставлення до тварин. До Всесвітнього дня доброти лідерами 

учнівського самоврядування «ФОРТ» організовано та проведено ряд заходів: 

– акції «Від щирого серця даруй доброту», «Дерево добрих справ»; 

– інформаційні п’ятихвилинки «Добро врятує світ», «Даруй добро»; 

– перегляд мультфільмів про доброту; 

– години спілкування  

– виставка малюнків «Наші добрі справи»; 

– круглий стіл «Родинне коло – різдвяний спогад дитинства»; 

– конкурс малюнків «Ми даруємо вам світ»;  

– морально-етичні бесіди «Старші та молодші в сім'ї» 

– години спілкування «Вчимося творити добро», «Я та мої батьки: конфлікт 

поколінь», «Моральні ідеали, їх місце в нашому житті»; 

– родинні свята «День батька».  

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через 

проведення Всеукраїнського тижня права. 09 грудня 2020 року учнівське 

самоврядування взяло участь в онлайн-зустрічі з питання антикорупційного 

виховання із Рябухою А.П., головою Управління Державної якості освіти в 

Сумській області. З метою підвищення ролі правової освіти серед школярів, 

виховання поваги до закону і прав людини 10 грудня 2020 року спільно з 



Головним Національним Управління поліції в Сумській області для учнів 10-х 

класів в онлайн-режимі проведена відео конференція на тему «Всеукраїнський 

урок права». Для учнів 5-11 класів була проведена акція «Чи порушуються 

права дитини в школі?». 

До Всесвітнього дня дитини проведено для учнів 1-4 класів тренінг на тему 

«Великі права маленької людини» та конкурс розмальовок «Мої права». Під 

час тренінгу діти переглянули  відео «Права дитини у казці».  

Із метою створення безпечного освітнього середовища та попередження й 

протидії булінгу (цькуванню) відповідно до плану заходів 9 жовтня 2020 року 

в школі відбулась зустріч із інспектором ювенальної превенції Охтирського 

відділу поліції капітаном Зорич Г.М. для учнів 7-9 класів на тему 

«Недопущення проявів булінгу в учнівському середовищі». Капітан поліції 

дала змістовні відповіді на запитання, що виникали в учнів під час бесіди. 

Окрім загальної теорії, під час правової бесіди Зорич Г.М. нагадала дітям 

основні правила безпечної поведінки, розповіла про конкретні неприємні 

ситуації, у які можна потрапити через власну необережність, та як їх уникнути. 

Організація бесід і зустрічей учнів із правоохоронцями є традиційною формою 

превентивної роботи в школі. Вона допомагає учням реальніше й глибше 

зрозуміти всю небезпечність негативних наслідків протиправної поведінки. 

У травні лідери шкільного самоврядування «ФОРТ» узяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».  

Систематично у школі проводяться місячники та тижні правових знань. 

Соціально-психологічною службою були проведені: години спілкування 

«Порушення прав дитини в казках» (2-4 класи), «Людина і закон» (5-9 класи), 

«Не помились у виборі шляху» (8-11 класи), тренінг «Стоп, булінг!» (8 класи), 

бесіди на правову тематику, конкурси малюнків, виготовлено та 

розповсюджено буклети «Правова відповідальність підлітків».   

Ювеналами до Дня булінгу проведена акція «Зав’яжи стрічку – скажи булінгу 

Ні!». 

До Всесвітнього Дня безпечного Інтернету розроблені буклети та календарі на 

тему «Безпека дітей в Інтернеті» та пройдено онлайн-квіз «Безпечний 

Інтернет». 

Ціннісне ставлення до природи та до праці є важливою складовою змісту 

виховання особистості. Вчителі розуміють важливість і необхідність 

екологічного виховання, тому в позакласній роботі намагаються формувати 

бережливе ставлення учнів до природного середовища. Розуміння того, що 

екологічне виховання має бути в системі, спонукає до активного використання 

в роботі місцевого краєзнавчого матеріалу, наприклад учителі початкових 

класів організовують тематичні екскурсії до Охтирського краєзнавчого музею 



на виховні години «Я досліджую диких та свійських тварин», «Природа 

Охтирщини» та інше. Класними керівниками 1-8 класів була організовані 

виховні години «Відповідальне ставлення до тварин», «Наші пухнастики».   

Із метою виховання любові та бережливого ставлення до природи й пташок, в 

школі пройшла загальнодержавна акція «Нагодуй пташку взимку». Класними 

керівниками 1-8 класів були проведені тематичні дайджести на тему 

«Допомога птахам взимку». На уроках трудового навчання учні виготовляли 

власноруч годівнички, які вони потім розвісили на шкільному подвір’ї та 

наповнили їх їжею. До цієї акції долучились також і батьки, які допомогли 

дітям виготовити годівнички вдома. 

Традиційними для нашої школи стали акції «За чисте довкілля», екологічні 

акції «Годівничка», «День зустрічі птахів». Залучаючи учнів до таких заходів 

відбувається формування почуття відповідальності за навколишнє середовище 

як національну і загальнолюдську цінність, виховується любов до природи. 

Виховання здійснюється в освітньому процесі із залученням не тільки учнів, а 

й батьків. Так, в рамках Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» школярі, з 

допомогою батьків, виготовили годівнички для підгодівлі птахів взимку. 

До Всесвітнього Дня доброти лідерами учнівського самоврядування було 

організовано та проведено ряд заходів: акції «Від щирого серця даруй доброту» 

та «Дерево добрих справ», інформаційні п’ятихвилинки «Добро врятує світ», 

перегляд мультфільмів про доброту, години спілкування «Вчимося творити 

добро», виставка малюнків «Наші добрі справи». 

У системі виховної роботи класними керівниками 1-11 класів були проведені 

онлайн-уроки «Біль Чорнобиля не згасне», з учнями початкових класів 

проведені виховні години: «Я – частина природи», «Моє довкілля», 

«Збережемо Землю», «Моя земля – земля моїх батьків», інтелектуальні ігри 

«Ми в гостях у природи», «Екологічний дивосвіт». 

Учителем образотворчого мистецтва Небитовою Ю.В. проведений онлайн-

конкурс малюнків «Чорнобиль очима дітей». Лапаєвою С.В., учителем 

трудового навчання, організована та проведена онлайн-акція «Журавлики 

надій».  

Для учнів 5-9 класів була організована віртуальна екскурсія музеєм 

«Чорнобиля». Цікаво та змістовно пройшла зустріч із ліквідатором на ЧАЕС 

Карєвим С.Є. Члени шкільного самоврядування ФОРТ виготовили 

інформаційні постери та здійснили покладання квітів до пам’ятника 

ліквідаторам. 

Для учнів початкової школи організовано перегляд відео «Книга-мандрівка. 

Україна. Чорнобиль». 



У Міжнародний день Землі (22 квітня), з метою виховання любові та 

бережливого ставлення до природи в школі учителями початкових класів 

Громак Ж.Д., Мельник-Мотренко Л.М., Остапенко О.М., Борисенко Л.Г. 

організовано та проведені ряд заходів, а саме екологічний урок «Планета – мій 

дім». Класний керівник Кривоколіско Т.А. разом із учнями 3-Г класу провела 

захід «Чисте довкілля – чисте сумління». Учитель географії та біології 

Марченко І.Б. організувала годину екокомпетентності для учнів                9-х 

класів. Учитель хімії Рубан О.А. створила спільний проєкт за допомогою 

дошки Padlet із учнями 9-А класу «Захист довкілля від стійких  органічних 

забруднювачів». Лідери шкільного самоврядування ФОРТ узяли участь у веб-

квесті «Міжнародний день Землі» та отримали сертифікати. 

Під час проведення місячника «Сумська весна – 2021» випускники на 

шкільному подвір’ї висадили вічнозелені дерева (ялинки, туї, ялівці), фруктові 

дерева (яблуні та груші).   

Ціннісне ставлення до мистецтва та культури спрямоване на розвиток у 

зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та 

висловити власне ставлення до мистецтва. Враховуючи вікові особливості 

учнів школи, класні керівники використовують різні форми і методи виховної 

діяльності, за якими здійснювалася організація виховної роботи. 

З метою формування ціннісного ставлення до мистецтва учні 4-Б класу, 

класний керівник Приходько Н.Г., отримали перемогу у Міжнародному 

онлайн-фестивалі-конкурсі «Зимова казка», у Міжнародному фестивалі-

конкурсі «Парад зірок 2020» (ГРАН-ПРІ) та Міжнародному фестивалі-

конкурсі мистецтв «KYIV ART FEST 2020» (ГРАН-ПРІ) у номінації естрадний 

вокал (музичний керівник Приходько В.І.). Діти отримали сертифікат на 

безкоштовну участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Береги талантів» 

під патронатом Мерії м.Кітен (Болгарія). Переможці Міжрегіонального 

фестивалю-конкурсу «Водограй талантів 2020» стали Ромашко Олександр та 

Бабенко Катерина, учні 4-Б класу зайняли І місце, учениця 7-В класу, 

Єфремова Віолета – зайняла ІІІ місце в номінації естрадний вокал.  Учениця 9-

А класу Міхєєва Аліса, стала переможцем Міжнародного фотоконкурсу «Ми – 

люди Землі». Організаторами цього фотоконкурсу виступали Міжнародний 

культурний центр «Сяйво». 

Учні 4-Б класу, взяли участь у конкурсі «Привітай полярника з Новим роком» 

та отримали приз глядацьких симпатій! 

У Всеукраїнському фестивалі мистецтв «Військові обереги від Святого 

Миколая» учні отримали подяки: Шудрик Андрій (11-А клас), Ромашко 

Олександр (4-Б клас), вокальний ансамбль школи «Співограй», Сталинська 



Анна-Марія (8-Б клас) та хореографічний дует у складі Ромашко Олександра 

та Бабенко Катерини (4-Б клас). 

У міському конкурсі «Охтирка очима дітей»  переможцями стали учениця 9-Б 

класу Кузнєцова Д. І місце, учень 11-А класу Шудрик А. ІІ та ІІІ місця, учениця 

10-А класу Бейзим В. ІІ місце, учениця 8-Б класу Вашева М. ІІ місце. 

Учениця 3-А класу, Кулик Тетяна, отримала ІІІ місце у І віковій категорії у 

Всеукраїнському конкурсі пожежної охорони. 

Ромашко Олександра, учень 4-Б класу, зайняв І місця у Всеукраїнському 

конкурсі мистецтв «Сяюча зірка Різдва» (м.Дніпро), у Всеукраїнському 

фестивалі мистецтв «VivatLviv» (м.Львів) та отримав Гран-прі у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «ArtZirkaFest», (м. Харків) у 

номінації: розмовний жанр. 

У лютому учні школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «150 імен Лесі 

Українки»: Шудрик  Андрій, учень 11-А класу – І місце, Вікторія Бейзим, 

учениця 10-А класу – І місце, Чикалова Анна, учениця 10-А класу – І місце, 

Мотренко Аста, учениця 10-А класу – І місце,  Ромашко Олександр, учень 4-Б 

класу – І місце, Вашева Марія, учениця 8-Б класу – ІІ місце, Тимошенко 

Владислав, учень 8-А класу – ІІ місце, Єрмоленко Анна, учениця 11-А класу – 

ІІ місце. 

До 207-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, учениця 11-А класу 

Єрмоленко Анна, зайняла ІІ у міському конкурсі читців, присвяченого Дню 

народження Т. Г. Шевченка. 

У конкурсі-фестивалі «Творча країна СНАУ» перші місця у номінації 

«Розмовний жанр» отримали: Кривоколіско Дмитро, учень 2-Б класу, Ромашко 

Олександр, учень 4-Б класу, Нікітенко Ярослав, учень 7-А класу. У номінації 

«Хореографія» дует у складі Ромашко Олександра учень 4-Б класу та Семигук 

Дарини учениці 9-А класу зайняли ІІ місце. У номінації «Вокал» Ромашко 

Олександр (4-Б клас) отримав І місце. 

Лідерами шкільного самоврядування «ФОРТ» був запущений челендж «Selfie 

з мамою» до Дня матері та взяли участь у Міжнародному флешмобі-фото до 

Дня Матері #моямаманайкраща2021. 

Класними керівниками початкової школи була організована виставка творчих 

композицій до Великоднього свята, а лідерами шкільного самоврядування під 

час дистанційного навчання – онлайн-виставки «Ясний Великдень на землі». 

Міхєєва Аліса, учениця 9-А класу потрапила до списку фіналістів 

Міжнародного фестивалю Odesa Photo Days, взявши участь у Всеукраїнському 

конкурсі Future Photo Days для підлітків, що цікавляться фотографією. Її 

робота була представлена на вечірньому показі у рамка Odesa Photo Days 

Festival 22-25 квітня 2021 року. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B02021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbc9PouAaS4hdqACWXFPy50xFR4NGzv_3ak0BC_eDl3qCYD57iGUtnqE-fOFuXdxsN5M3SK4fbTy8KYAxzMLLgfnXOibs3JkwcHAgVpF1n5jBNLLpdfvlDl9LdyXitbIM&__tn__=*NK-R


Переможцями Міжрегіонального фестивалю-конкурсу «Водограй талантів 

2020» стали Ромашко О. та Бабенко К., учні 4-Б класу, а також учениця 7-В 

класу, Єфремова В. – зайняла ІІІ місце в номінації естрадний вокал. 

Учениця 3-Б класу Готвянська М. здобула перемогу у Всеукраїнському 

багатожанровому конкурсі мистецтв «Різдвяний калейдоскоп талантів». 

Ромашко Олександр учень 4-Б класу переміг у Міжнародному фестивалі-

конкурсі мистецтв «Art Zirka Fest», (м.Харків) у номінації розмовний жанр. 

Хореографічний дует «Сашка і Дашка», у складі учня 4-Б класу          Ромашка 

О. та учениці 9-А класу Семигук Д., отримали ГРАН-ПРІ в Міжнародному 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Парад Зірок» (Польща) та зайняте І місце в 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «STAR LINE PERFORMES» (Польща). 

У VІІІ міському конкурсі дитячої творчості «Подаруємо малятам небезпечні 

новорічні свята» ІІ місця зайняли  Шейко А., учениця 7-Б класу та Міхєєва А., 

учениця  9-А класу. 

Діденко Р., учень 1-А класу  зайняв ІІІ місце у Всеукраїнському у селфі-

конкурсі «У кадрі – юні техніки».  

Чубар С., учень 9-А класу переможець міського конкурсу «Сузір’я талантів». 

В обласному конкурсі «Чарівні барви Сумщини» в номінації декоративно-

художній розпис ІІ місце отримала Римар К., учениця 3-Г класу. 

Копил А., учень 3-А класу лауреат ІІІ премії у Всеукраїнському 

багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Україна єдина». 

 

Позашкільна робота 

 

У школі проведений моніторинг охоплення дітей різними формами 

позашкільної освіти. Станом на кінець вересня 2020 року в школі різними 

формами позашкільної освіти охоплено 627 (65,3%) учнів, порівняно з 

минулим роком – 575 учнів (60,0 %). Велика кількість дітей відвідують не один 

гурток, а декілька. Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямками 

роботи: художньо-естетичний, патріотичний, спортивний, краєзнавчий, 

історичний та інші. Традиційно найбільша кількість дітей зайнята у гуртках 

художньо-естетичного напряму та фізкультурно-спортивного напряму. 

Шкільні гуртки відвідує 96 учнів (10%), порівняно з минулим роком 183 учня 

(18,9%), порівняно з минулим роком працювало 10 гуртів.   

У ІІ семестрі в школі працює 4 гуртка: «Літературне читання» та «Юні 

рятівники» (Демешко Л.С.), гурток естрадного співу (Приходько В.І.), «Школа 

безпеки» (Карєв С.Є.),  

Гуртки працюють за художньо-естетичним та патріотичним напрямами. Їх 

відвідує 80 учнів (12%). 



Гурток «Школа Безпеки» (Карєв С.Є.). Його відвідує 32 учні (10-11класи). 

Робота гуртка була направлена на виконання практичних завдань та 

відпрацювання умінь і навичок із військової підготовки, на спортивне 

орієнтування, на зміцнення морально – психологічного стану і фізичного 

розвитку вихованців. Гуртківці брали участь у заходах із військово-

патріотичного виховання: «День українського добровольця», урок звитяги за 

участю воїнів Національної гвардії України, година пам’яті до 35 роковин 

аварії на ЧАЕС, уроки цивільного захисту, віртуальна подорож до 

Національного музею історії України у Другій світовій війні, перегляд 

документальних фільмів до  Днів пам'яті та примирення, присвячених пам’яті 

жертв Другої Світової війни.  

Гурток «Літературне читання» (Демешко Л.С.). Його відвідує 16 учнів. На 

заняттях гуртка вихованці залучені у відповідне їх інтересам творче 

середовище, відбувається розвиток загального творчого потенціалу та 

спеціального літературно-творчого спілкування. Виховання культури читання 

художніх творів. Сприяння естетичному збагаченню дітей. 

Діти є активними учасниками міських, шкільних, Всеукраїнських конкурсах: 

- у Всеукраїнському дистанційному конкурсі авторської прози та поезії 

«ЯwriterR» Батюк В. (8-Б), посіла I місце в номінації «Проза»; 

Сталинська Анна-Марія (8-Б) стала учасницею Всеукраїнського фестивалю 

мистецтва «Військові обереги від Святого Миколая»; 

- у літературному конкурсі серед дітей та молоді, який проводився відділом 

молоді та спорту Охтирської міської ради на тему «Мрії про майбутнє» 

Батюк В (8-Б). виборола - ІІІ місце в номінації «Проза»; 

- у VII міському відбірковому конкурсі читців, присвяченому пам`яті Т.Г. 

Шевченка, взяла участь Сталинська Анна-Марія (8-Б) та була нагороджена 

дипломом учасника. 

- Сталинська Анна-Марія (8-Б) взяла участь у Міжнародному онлайн-

флешмобі #GlobalLesyaUkainka2021, який присвячено 150-річному ювілею 

видатної поетеси Лесі Українки. 

Гурток «Юні рятівники» (Демешко Л.С.). Його відвідує 16 учнів. Його робота 

сприяє формуванню у дітей правильної  поведінки у надзвичайних ситуаціях, 

вирішення проблем безпеки. Члени гуртка – постійні учасники проведення 

Тижнів безпеки життєдіяльності в школі, добре володіють навичками 

поведінки в небезпечних для життя ситуаціях самі та вчать цьому молодших 

товаришів. Постійно готують цікаві інформаційні хвилини, виступи з даної 

тематики. Гуртківці є постійним учасниками міського конкурсу «Безпечні 

новорічні свята» та конкурс з пожежної охорони. 



Вокальний гурток естрадної пісні  (Приходько В.І.) відвідує 16 учнів. Його 

вихованці беруть у низці заходів, що проходять на шкільному, 

Міжрегіональному, Всеукраїнському та Міжнародному рівнях:  

- «Міжрегіональний фестиваль-конкурс «Водограй талантів 2020», у якому 

дует «Смайлики» у складі Бабенко К. та Ромашка О., (4-Б) виборов I місце; 

Єфремова В. (7-В) – II місце;  

- «Міжнародний фестиваль-конкурс «Парад зірок», дует «Смайлики» – 

отримав Гран-прі;  

- «Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «KYIV ART FEST», 

21.11.2020, дует «Смайлики» – Гран-прі;  

- «Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Військові обереги від Святого 

Миколая»/дистанційний формат/ (ансамбль «Пролісок»);  

- Всеукраїнський конкурс мистецтв «Сяюча зірка Різдва» дует 

«Перлинки» в складі Бабенко Катерини та Ромашка Олександра (4-Б) виборов 

I місце;  

-  Міжрегіональний багатожанровий онлайн-фестиваль-конкурс мистецтв 

«Творча країна СНАУ» – Ромашко О. (4-Б) – I місце;  

- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Vivat 

Lviv», 04.04.2021р., м.Львів – Ромашко О. (4-Б) – Гран-прі; 

- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «У Галицькім колі» – 

Ромашко О. (4-Б) – I місце. 

- Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Парад зірок» Ромашко О. 

(4-Б) – Гран-прі.  

Екскурсії 

 

Класні керівники 1-11 класів займаються туристсько-краєзнавчою роботою, 

вони разом із своїми учнями подорожують рідним краєм. У ІІ семестрі було 

організовано 10 екскурсій (274 учня): учні 1-А (Громак Ж.Д.) у кількості 18 

чоловік, 2-А класу (Требухова О.М.) у кількості 14 чоловік, 3-А клас (Воронько 

Т.О.) у кількості 14 чоловік, 3-Б класу (Кривич О.В.) у кількості 12 чоловік, 3-

Г клас (Кривоколіско Т.А.) у кількості 22 чоловіка екскурсія до смт Котельва, 

учні 5-Г класу (Дубович І.М.) у кількості 11 чоловік, 6-А клас (Вашева Г.А.) у 

кількості 24 чоловіка, 6-Б клас Яковенко Н.В.) у кількості 27 чоловік до м. 

Тростянець, 3-А клас (Воронько Т.О.) у кількості 18 чоловік до м. Харкова, 5-

В клас (Грицай Ж.М.) у кількості 18 чоловік до м. Полтава, 10-А клас 

(Журавель Л.Б.) у кількості 17 чоловік до м. Львову, 1-А клас (Громак Ж.Д.) у 

кількості 25 чоловік до м. Харкова, 5-А клас (Якименко І.М.) у кількості 15 

чоловік до м. Переяслав, 2-А клас (Требухова О.М.) у кількості 18 чоловік до 

м. Харкова, 11-А клас (Рубан О.А.) у кількості 21 чоловік до м. Львова. 



 

Самоврядування 

 

Шкільне учнівське самоврядування «ФОРТ» здійснює свою діяльність на 

підставі нормативно-правових актів: Законів України «Про освіту», 

Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, «Про 

громадські організації», річного плану школи та плану роботи учнівського 

самоврядування «Форт» на 2020-2021 начальний рік, Статутів школи та 

учнівського самоврядування. 

Лідери формують активну громадську позицію, яка сприяє розвитку учнівської 

молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє 

вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену 

справу, за колектив, за все, що відбувається навколо; принциповість – уміння 

критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку 

своїм вчинкам та вчинкам оточуючих; самостійність: готовність залежно від 

конкретних умов знаходити вірне рішення, долати труднощі; творче ставлення 

до дійсності; вміння виявити ініціативу. Саме така молодь входить до складу 

нашої організації «ФОРТ».  

Першим завданням шкільного колективу на початку навчального року було 

організувати та провести вибори Президента школи. Вони пройшли у жовтні 

2020 року за всіма правилами. З більшістю голосів перемогла учениця 10-А 

класу Безим Вікторія. На початку листопада було повністю сформовано штат 

учнівського самоврядування, та складений план роботи на 2020-2021 

навчальний рік.  

Учнівська організація «ФОРТ» налічує 588 учнів – це учні 5-11 класів. 

Протягом І семестру 2020-2021 навчального року його робота була 

ефективною. Міністерства працювали на належному рівні та допомагали в 

організації виховної роботи в школі. Вони  забезпечували участь усіх школярів 

в управління справами колективу як свого класу так  і школи.  

Раз на місяць проводився загальний збір голів самоврядування, на якому 

вирішувались важливі питання, розроблялись плани роботи на місяць, 

підводились підсумки роботи. 

Найбільш поширений напрямок діяльності органу учнівського самоврядування 

– волонтерський рух. Лідерами було організовано і проведено такі акції: 

- «Запали свічку» (до Дня пам’яті жертв голодомору діти підготували 

презентаційний матеріал  із проєкту «Непораховані з 1932»); 

- Акція «Серце до серця» (зібрано 1100 грн. на придбання 

кардіореанімаційного обладнання у дитячі лікарні країни під гаслом «Дитяче 



серденько живи!» у рамках 15 Всеукраїнської благодійної акції ВБФ «Серце до 

серця»; 

- «Каштани; 

- «Збери макулатуру – врятуй природу!»; 

- «Турбота» (зібрано 18870 гривень на лікування учениці 5-А класу Бутиріної 

Софії, яка має діагноз пухлина головного мозку в стадії ремісії та потребує 

лікування за кордоном) та (зібрано 7400 гривень на лікування  Коваленку 

Олександру, 2006 року народження, який має діагноз цукровий діабет І типу 

(знаходився в діабетичній комі) та потребував лікування у м. Сумах в Обласній 

дитячій клінічній лікарні).  

- «Нагодуй пташку взимку» (учні виготовляли власноруч годівнички, які вони 

потім розвісили на шкільному подвір’ї та наповнили їх їжею); 

- «Назустріч мрії»; 

- «Гвардійська родина – тобі Україно!» (школярі зібрали для захисників 

солодкі сувеніри-вітання, предмети гігієни, власноруч виготовили ангелів, 

листівки з побажаннями до новорічних та різдвяних свят).  

Із нагоди Міжнародного Дня волонтера, учениця 11-А класу Єрмоленко Анна 

(прем’єр-міністр учнівського самоврядування), стала переможцем у міському 

конкурсі «Найкраща дитина волонтер» та була відзначена подякою міського 

голови, за активну участь у волонтерському русі, а навчальний заклад зайняв І 

місце в обласному конкурсі волонтерських організацій «Ветеран живе поруч». 

Лідери шкільного самоврядування Міхєєва Аліса, учениця 9-А класу, стала 

переможцем Міжнародного фотоконкурсу «Ми – люди Землі», Шудрик 

Андрій, учень 11-А класу, взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Військові 

обереги від Миколая».  Представники шкільного самоврядування взяли участь 

в обласному онлайн новорічному балі для лідерів учнівського самоврядування 

та в обласному засіданні школи «Лідер».  

Самоврядування активно займається організацією та підготовкою тематичних 

інформаційних виступів по групах до визначних дат, займаються пропагандою 

здорового способу життя, готують щомісячні календарі знаменитих дат до: Дня 

рідної мови, Дня української писемності,  предметних тижнів. Систематично 

проводилися тематичні дайджести «Увага! Діти – на дорозі!», «Ми проти 

насильства», «Ми – проти булінгу!», «Людина починається з добра», «Вільні 

творять майбутнє!». 

Лідери учнівського самоврядування «ФОРТ» брали участь у Стратегічній сесії 

для лідерів «Можливості молоді», у тренінгу «Комунікація екологічних 

проектів» та в онлайн-конференція «STOP булінг!». 



До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом учнівським самоврядуванням були 

підготовлені пам’ятки для учнів 7-11 класів «Як захистити себе від  

ВІЛ/СНІДу» та проведено ряд активностей.  

Лідери взяли участь у шкільних заходах до Дня Гідності та Свободи, ними 

проведені інформаційні дайджести «Долоньки свободи», а також був 

створений відеоролик «Ми гідні  свободи!» 

До Дня Збройних сил України серед хлопців старшої школи було проведене 

анкетування «Чи справжній ти патріот?». Серед учнів початкової  школи були 

створені особливі  малюнки – вишиванки-обереги для захисників нашої країни, 

а також створене відео привітання для військовослужбовців нашої країни. 

Самоврядуванням для учнів 1-4 класів проведені новорічні ранки, а для  

5-11 класів організували новорічний челендж «Фанти від Санти». 

Учнівське самоврядування до Дня працівників радіо та телебачення завітало до 

студії КП «Телерадіокомпанія «Охтирка» та у прямому ефірі привітали всіх 

працівників із професійним святом. 

З нагоди 35-ї річниці Чорнобильської трагедії лідери взяли участь у 

Всеукраїнському тренінгу «Реалізація проєкту національна мапа України 

пунктів прийому вторинної сировини, цифрове прибирання країни». 

Отримали перемоги у міському конкурсі «Охтирка очима дітей» (Кузнєцова Д. 

(9-Б), – І місце, Шудрик А. (11-А) – ІІ, ІІІ місця, Бейзим В. (10-А) – ІІ місце, 

Вашева М. (8-Б) – ІІ місце. 

Лідерами був запущений челендж «Selfie з мамою» до Дня матері та взяли 

участь у міжнародному флешмобі-фото до Дня Матері #моямаманайкраща2021. 

Із нагоди Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

Світовій війні  лідери створило підбірку інформаційно-просвітницьких 

постерів «Цікаві дані про перемогу».  

Створили онлайн-виставки «Ясний Великдень на землі». 

У Міжнародний день Землі, взяли участь у веб-квесті «Міжнародний день 

Землі» та отримали сертифікати. 

До Всесвітнього Дня авіації та космонавтики вони підготували віртуальну 

подорож Національним музеєм космонавтики ім. С.П.Корольова.  

До Всесвітнього дня здоров’я ними організований флешмоб «Корисний 

сніданок-запорука вдалого дня». 

Лідери взяли участь у Всеукраїнському відкритому марафоні з української 

мови імені Петра Яцика (Мотренко А. (10-А) та Чикалова А. (10-А).  

Лідер учнівського самоврядування Єрмоленко А. (11-А) взяла участь у 

конкурсі читців ім. Т.Г. Шевченка та зайняла ІІ місце.   

До 150 років від дня народження Лесі Українки шкільне учнівське 

самоврядування «ФОРТ» приєдналося до Міжнародного флешмобу «Global 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B02021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWbc9PouAaS4hdqACWXFPy50xFR4NGzv_3ak0BC_eDl3qCYD57iGUtnqE-fOFuXdxsN5M3SK4fbTy8KYAxzMLLgfnXOibs3JkwcHAgVpF1n5jBNLLpdfvlDl9LdyXitbIM&__tn__=*NK-R


Lesya Ukrainka 2021» та взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «150 імен 

Лесі Українки», отримали призові місця. 

До дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні взяли участь у тихій акції 

«Ангели пам'яті» та вшанували героїв покладанням квітів до Стіни пам'яті 

Героїв Небесної сотні.  

До Всесвітнього Дня безпечного Інтернету розроблені буклети та календарі на 

тему «Безпека дітей в Інтернеті» та пройдено онлайн-квіз «Безпечний 

Інтернет». 

Із метою патріотичного виховання молоді, до Дня пам'яті Героїв Крут 

проведені інформаційні дайджести «Крути – наша гідність, наша історія», 

«створені колажі Пам'ятаємо про подвиг героїв Крут». 

У Міжнародний день пам'яті Голокосту, учнівське самоврядування  

приєдналося до роботи XIV круглого столу «Українське суспільство і пам'ять 

про Голокост: наукові та освітні аспекти» (онлайн). Організаторами даного 

заходу виступали Український центр вивчення історії Голокосту та Goethe-

Institute в Україні. 

Лідер самоврядування Міхєєва Аліса потрапила до списку фіналістів 

міжнародного фестивалю Odesa Photo Days, взявши участь у Всеукраїнському 

конкурсі Future Photo Days  для підлітків, що цікавляться фотографією. Її 

робота була представлена на вечірньому показі у рамка Odesa Photo Days 

Festival 22-25 квітня 2021 року. 

Лідери шкільного самоврядування взяли участь у національному конкурсі 

творчих робіт (есе) «Шлях розвитку сучасної української культури. Погляд 

молоді» з нагоди відзначення 30 річниці Незалежності України. У травня 2021 

року вони взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».  

Не секрет, що вже декілька років у закладі замість звичайного дзвінка лунають 

веселі мелодії. Тепер щомісяця (або до якогось свята) змінюється його 

звучання, а учні можуть пропонувати свої варіанти. 

Для комунікації між самоврядуванням та учнями школи та висвітлення 

основних подій, що проходять у школі, та результатів участі в різних і 

конкурсах було створено сторінку школи в популярній серед молоді соціальній 

мережі Facebook. 

Куратор шкільного учнівського самоврядування педагог-організатор  

Савченко О.А. 

 

Профорієнтаційна робота 

 

Вибір професії – один із головних життєвих виборів, який здійснює людина в 

юному віці. Соціально-психологічною службою була проведена 



профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів спрямована на надання 

допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі 

виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, інтересів, потреб 

і об’єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування. У 8-х класах 

була проведена бесіда «Що треба знати про вибір професії?» для підговки учнів 

до майбутнього вибору. 

Протягом 2020-2021 навчального року в закладі відбулися зустрічі з 

фахівцями: ГО «БР «Благосфера», ветеранською організацією «Маю честь», 

Харківським національний університетом внутрішніх справ, Сумською філією 

Харківського національного університету внутрішніх справ, Охтирським 

відділом національної поліції, ДНЗ «Охтирський центр ПТО», Київським 

національний університетом культури та мистецтва, Лебединським медичним 

коледжем, Харківським національний фармацевтичним університетом, 

Сумським державним університетом, Маловисторопським коледжем імені 

П.С. Рибалко (СНАУ), Охтирською міською філією Сумського обласного 

центру зайнятості, Державним ліцеєм з посиленою військовою підготовкою 

«Кадетський корпус» імені Г.Харитоненка Державної прикордонної служби, 

Охтирським МРВ УДСНС України.  

 

Спортивно-масова робота в школі невід’ємно пов’язана з організацією та 

проведенням спортивно-масових заходів у позаурочний час. 

Що вересня у закладі проходить спортивне свято до Дня фізичної культури та 

спорту. Цього року на базі школи відкрився мультифункціональний майданчик 

зі штучним покриттям для гри у волейбол, баскетбол, гандбол та великий теніс, 

на якому учні школи та молодь міста зможуть постійно займатися спортом і 

зміцнювати своє здоров’я. Із цінними подарунками на свято завітали почесні 

гості: народний депутат України Ігор Федорович Молоток та депутат 

Охтирської міської ради Федір Федорович Кіселар. 

Учень 9-А класу Романов Максим в цьому році став рекордсменом України в 

естафетному бігові на Чемпіонаті з легкої атлетики серед юнаків 2005-2006 р. 

н., в якому взяли участь 601 учасник із 25 регіонів України. 

З 16 листопада по 16 грудня учні нашої школи – Кіяшко Катерина, Ігнатченко 

Антон, Олійник Максим разом із вчителями фізичної культури  взяли участь в 

обласному спортивно-масовому онлайн-заході серед учнів закладів освіти 

Сумської області «Мій друг – активний рух!». Протягом листопада – грудня 

учні школи разом із  вчителями та батьками  брали участь у проєкті «Healthy 

Schools: заради здорових і радісних школярів», який реалізується  Центром 

«Розвиток КСВ» та Mondelez International Foundation. 



Із метою залучення уваги здобувачів освіти до проблем харчування в 

сучасному суспільстві, пропаганди культури здорового харчування, захисту, 

збереження й розвитку здоров’я школярів у навчальному закладі 16 жовтня 

2020 року у школі проведено бесіди, уроки, вікторини, години спілкування 

«Здоровим бути стильно, корисно, модно», спрямовані на формування 

культури харчування та правильних харчових звичок учнів. Учнівським 

самоврядуванням організовано виставку дитячих малюнків, плакатів 

«Вітаміни в нашому житті», проєктів «Правильне харчування», гру 

«Антивірус», фотоквест «Споживай, як ми». 

У ІІ семестрі 2020-2021 навчального року учні, батьки та вчителі взяли активну 

участь у челенджі «Фізична культура» в рамках програми «HealthySchools» 

2020. 

До Всесвітнього дня здоров’я лідерами учнівським самоврядування був 

організований флешмоб «Корисний сніданок-запорука вдалого дня». 

У шахово-шашковому турнірі присвяченому Дню захисту дітей ІІ місце 

зайняла Міхєєва А., учениця 9-А класу та Полтавець К., учень 5-В класу – ІІІ 

місце.  

У міському шаховому турнірі учениця 9-А класу, Міхєєва А. зайняла ІІІ місце. 

Навчальний предмет «Захист України» вивчається у закладах освіти України 

відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

р. № 1392, та є базовим навчальним предметом згідно Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 (зі змінами). 

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 

1377.  

Предмет «Захист України» у навчальному закладі викладають окремо для 

хлопців та дівчат.  

Для юнаків – предмет викладає – Карєв Сергій Євгенійович, колишній 

кадровий військовий, полковник у відставці, а для дівчат – Грицай Людмила 

Іванівна, за фахом учитель біології.   

Учителі «Захисту України» обізнані з навчальною програмою з предмету, в 

практичній діяльності керуються інструктивно-методичними рекомендаціями 

щодо викладання предмету «Захисту України» у 2020-2021 навчальному році, 

нормативними документами з питань підготовки учнів до професійної 

орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, визначених чинним законодавством, вимог до медико-

санітарної підготовки дівчат. 



Календарне планування складене у відповідності до кількості годин, 

передбачених навчальним планом школи на основі діючої програми «Захист 

України» (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти). На 

етапі підготовки до уроків педагоги ураховують результати аналізу і 

рекомендації з питань травматизму учасників освітнього процесу, інформацію 

про екстремальні ситуації регіону, небезпечні соціальні процеси та явища, які 

мали місце або можуть виникнути та негативно впливати на свідомість і 

поведінку учнів, плідно співпрацюють із вчителями біології, хімії, фізики, 

фізичного виховання.  

У ході підготовки до уроків та в процесі їх проведення  ефективно 

використовується документація щодо викладання предмета та військово-

патріотичного виховання. Належна увага приділяється розгляду найбільш 

актуальних питань, що виникають у повсякденному житті.  

Ведення шкільної документації (календарних, поурочних планів, журналів) 

відповідає Інструкції з ведення шкільної документації в загальноосвітніх 

навчальних закладах І-ІІІ ступенів.   

Навчально-матеріальна база лише частково відповідає рекомендованому 

переліку основних об’єктів навчально-матеріальної бази з предмета «Захист 

України». Заняття проводяться у навчальному кабінеті №53, який оформлений 

навчальними плакатами, тематичними стендами, створена нова навчально-

методична експозиція постійного характеру: плакати з настінною державною 

символікою, виготовлений контейнер-накопичувач для зберігання наочних 

матеріалів, макет пересувного тиру для вогневої підготовки, придбані малі 

саперні лопати, сигнальні прапорці жовтого і червоного кольорів. Заняття з 

прикладної фізичної підготовки, вивчення стройових прийомів та деякі 

тренування з вогневої підготовки, проводяться у спортивній залі. Навчально-

методичне забезпечення занять у групі дівчат має достатній рівень. 

Педагоги орієнтують учнів на розвиток таких здібностей і якостей, як: сила, 

витривалість, швидкість, гнучкість, формують адекватну самооцінку 

особистості, моральну самосвідомість, цілеспрямованість, упевненість у своїх 

силах, витримку. 

У процесі викладання предмету «Захисту України» основна увага акцентується 

на розвиток життєвих навичок учнів: уміння приймати рішення, розв’язувати 

проблеми, творчо та критично мислити, спілкуватися, робити самооцінку, мати 

почуття гідності, протистояти негативному психологічному впливові, долати 

стресові ситуації. Наскрізним лейтмотивом під час викладання предмета є 

наголошення на дотриманні здорового способу життя.  

Відвідування навчальних занять показали, що більшість уроків «Захисту 

України» для хлопців характеризується переважно теоретичною підготовкою 



та частковим відпрацюванням занять із фізичної підготовки та вивченням 

стройових прийомів. Теми, що потребують спеціального обладнання, 

вивчаються без формування практичних знань, умінь та навичок.  

При викладанні предмету «Захисту України» у підгрупі дівчат переважають 

лекційні форми викладу матеріалу. Вчитель проводить бесіди з використанням 

наочності, презентаційні матеріали, розглядає поняття, визначення, основні 

положення тем. На уроках переважно поєднується повторення вивченого та 

засвоєння нового матеріалу. На окремих уроках відпрацьовуються практичні 

навички, уміння накладати пов’язки, джгута, шини.  

Учителі предмету «Захисту України» обізнані з критеріями  оцінювання 

навчальних досягнень учнів. Педагоги застосовують вихідний, поточний та 

підсумковий види контролю. Основними формами і методами контролю є усне 

поточне опитування, виконання письмових самостійних робіт.  

Результати річного оцінювання навчальних досягнень учнів із предмету 

«Захист України» у 10-11 класах мають достатній та високий рівні.  

Велику роль у виховні роботі відіграє національно-патріотичне виховання.  

Протягом 2020-2021 навчального року, відповідно до плану роботи школи 

вивчався стан національно-патріотичного виховання, яке відіграє велику роль 

у виховній роботі.  

29 серпня 2020 року учні 10-х класів узяли участь у міському маніфесті з 

нагоди «Дня пам’яті захисників України.  

З нагоди Дня захисника України у школі були проведені виховні години та 

заходи «Виховуємо справжніх патріотів», історичні подорожі в часі «Славетні 

імена України», спортивно-козацькі змагання «Естафета мужності», шкільній 

бібліотеці оформлено виставку «Козацька слава в дзеркалі тисячоліть». 

Керівником гуртка Карєвим С.Є. для учнів 10-11 класів були проведені силові 

змагання «Влучний стрілець».  

12 жовтня учні 5-Б класу (класний керівник Лапаєва С.В.) здійснили екскурсію 

до Охтирської міської бібліотеки, де взяли участь у конкурсній програмі 

«Козацькі розваги». 

Із  нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи, класними керівниками були 

проведені виховні години: «З Україною в серці», День Гідності та свободи», 

«Україна – це гідність і свобода»; круглий стіл «Початок Євромайдану: як це 

було», конкурс малюнків «Ми – діти України»; у шкільній бібліотеці створена 

виставка «Україна гідна свободи». Серед учнів початкової школи був 

проведений конкурс «Емблема свята». Класними керівниками були 

організували екскурсії до краєзнавчого музею та міської бібліотеки, де для 

учнів були проведені виховні години та зустрічі з очевидцями Євромайдану. 

Члени учнівського самоврядування «ФОРТ» поклали квіти до стели загиблих 



на майдані під час революції та провели інформаційний дайджест «Долоньки 

Свободи та Гідності». 

Учні школи беруть участь спільно з волонтерами, ГО «Непереможені» в акції 

«Допоможи воїну» для військовослужбовців АТО/ООС. Школярі зібрали для 

захисників солодкі сувеніри-вітання, предмети гігієни, власноруч виготовили 

ангелів, листівки з побажаннями до новорічних та різдвяних свят. 

До Дня пам'яті Героїв Крут проведені інформаційні дайджести «Крути – наша 

гідність, наша історія», створені колажі «Пам'ятаємо про подвиг героїв Крут».  

До дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні учні взяли участь у тихій 

акції «Ангели пам'яті» та вшанували героїв покладанням квітів до Стіни пам'яті 

Героїв Небесної сотні. Лідери учнівського самоврядування «ФОРТ» створили 

відеоролик до Дня Соборності України, який розміщений  на сайті навчального 

закладу. Класними керівниками проведені виховні заходи щодо вшанування 

пам'яті героїв Небесної Сотні, а саме: «Зростаймо патріотами», «Хто вмирає в 

боротьбі – в серцях живе повік», «Вічна пам'ять героям Небесної Сотні». 

Проведені  інформаційні дайджести «Світла пам'ять героям» присвячену 

Революції Гідності. 

Класними керівниками 1-11 класів були проведені виховні години «20 лютого 

– День Героїв Небесної Сотні» та «19 лютого – День Державного Герба 

України». До Дня Державного Герба України створений відеоролик (онлайн). 

Працівниками КЗ «Публічна бібліотека Охтирської міської  територіальної 

громади» Гнітій Вірою та Абаровською Людмилою проведена виховна година 

до дня народження Героя України Олексія Береста.  

Військовослужбовцями Національної гвардії України в/ч 2276 старшим 

лейтенантом Жилою Олександром В’ячеславовичем та молодший сержант 

фельдшер медичної групи Галушкою Станіславом Сергійовичем для учні 10-

11 класів був проведений майстер-клас із наданням домедичної допомоги в 

умовах бойових дій (зупинка кровотечі, тампонування ран, накладання 

пов’язок, застування турнікетів для кінцівок, техніка виносу пораненого із 

небезпечної зони).  

У шкільній бібліотеці відбулася зустріч із Галиною Петрівною Гапоновою 

(Хілько), вихованкою Охтирського спеціального дитячого будинку. Вона 

поділилася спогадами про воєнне та повоєнне дитинство у дитячому будинку.  

Із нагоди Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

Світовій війні лідери створило підбірку інформаційно-просвітницьких 

постерів «Цікаві дані про Перемогу». 

 

У 2020-2021 навчальному році робота щодо профілактики правопорушень, 

злочинності серед учнівської молоді була спрямована на виконання Законів 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV8H2CgXwMiAhzKzlhTYr6nBgVYntpuXeM5Uen4Izwpd0tBr-zFT1-uou4-Tgo3RAiT4IpVILZJzIZTaFu1z3N504S_J-kybQQM9WFCE0Xa0mtAlKkCakFItLhi9xHnNFIlMgRM2H2re5xeX3bMk9yP&__tn__=*NK-R


України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 року № 463-ІХ», 

«Про освіту» стаття 53, «Про охорону дитинства» стаття 10, «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії  булінгу (цькування) 

від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ, «Про запобігання та торгівлю 

домашньому насильству» від 07.12.2017 року № 2229, наказів по школі щодо 

правового та превентивного виховання від 26.08.2020 № 129-о/д «Про 

організацію роботи щодо протидії булінгу (цькування) у школі», від 31.08.2020 

№ 189 «Про заходи щодо попередження негативних проявів в учнівському 

середовищі на 2020-2021 навчальний рік» від 02.09.2020 № 161-о/д «Про 

створення Ради профілактики правопорушень серед учнів», від 02.09.2020 № 

154-о/д «Про заходи попередження негативних проявів в учнівському 

середовищі на 2020-2021 навчальний рік», від 07.09.2020 № 180-о/д «Про 

заборону тютюнопаління та виконання заходів щодо профілактики вживання 

тютюнових виробів», від 02.09.2020 № 158-о/д «Про створення та організації 

роботи наркологічного поста», від 13.03.2020 № 64-о/д «Про запобігання та 

протидія булінгу (цькування) у школі», з метою захисту прав здобувачів освіти 

від будь-яких проявів жорстокості та насильства питання профілактики 

злочинності розглядалося на засіданнях Ради профілактики. 

На початку навчального року погоджується Типова угода про співпрацю 

підрозділу ювенальної превенції сектору превенції Охтирського відділу 

поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області зі 

школою.    

Аналіз роботи класних керівників щодо профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді було розглянуто на засіданні методичного об’єднання 

класних керівників від 09.11.2020 року протокол №2, на загальношкільних 

батьківських зборах від 28.09.2020 протокол №1, на нараді при директорові та 

педагогічній раді від 30.11.2020 року протокол №4. 

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед 

дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи: 

здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи, розроблено правила 

для учнів, проводяться виховні заходи з правової тематики, тижні правових 

знань, організовуються зустрічі зі спеціалістами, оновлений банк соціально 

незахищених категорій, складені психолого-педагогічні характеристики учнів, 

які перебувають на внутрішньо шкільному обліку, проводяться індивідуальні 

консультації з учнями та їх батьками, а також із класними керівниками. 

У школі створена Рада з профілактики правопорушень, яка збирається один раз 

на місяць. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, 

схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, 

педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї.  



У школі створений і постійно поновлюється банк даних про дітей, які 

потребують посиленої психолого-педагогічної уваги, схильних до 

правопорушень, функціонально-неспроможні сім’ї. На внутрішкільному 

обліку знаходиться 7 учнів (Мотренко Богдан (8-А), Баранок Кирил (9-В), 

Мартиненко Олександр (9-В), Панов Даніїл (9-В), Варавенко Володимир (10-

А), Кутовий Дмитро (11-Б), Шимко Денис (11-Б), два з яких (Кутовий Дмитро 

та Шимко Денис) перебувають на обліку в Охтирському міськрайонному 

відділі пробації.  

З метою організації соціально-виховної роботи, попередження правопорушень 

неповнолітніми, удосконалення профілактичної роботи з учнями закладу, 

посилення соціального і правового захисту дітей, які вчинили злочин або 

схильні до їх вчинення по школі виданий наказ про призначення вчителя 

наставника для учнів, схильних до правопорушень класного керівника 11-Б 

класу Грицай Л.І., складений план роботи з неповнолітніми засудженими. 

Під постійним контролем адміністрації та класних керівників знаходиться 

відвідування навального закладу здобувачами освіти. Заступник директора з 

виховної роботи Єрмоленко Н.І. щоденно передає кількість учнів та причини 

відсутності до відділу освіти Охтирської міської ради в електронному вигляді 

та телефонному режимі до 9.00 годин. Заведено «Журнал щоденного обліку 

відвідування здобувачами освіти навчального закладу», проводиться аналіз 

стану відвідування учнями навчальних занять. Причини пропусків занять 

негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок із батьками. 

Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, щодня 

аналізується стан відвідування здобувачами освіти навчального закладу. 

Причини відсутності підтверджувалися медичними довідками та іншими 

документами. 

Готуючись до проведення Всеукраїнського тижня права для учнів 10-х класів 

була проведена тематична бесіда щодо правової та кримінальної 

відповідальності кваліфікованим юристом Гаранжою Марина 

Олександрівною.  

Із метою підвищення ролі правової освіти серед школярів, виховання поваги 

до закону і прав людини 10 грудня 2020 року спільно з Головним 

Національний Управлінням поліції в Сумській області для учнів 10-х класів в 

онлайн режимі проведена відео конференцій на тему «Всеукраїнський урок 

права».  

Адміністрація школи тісно співпрацює з громадськими організаціями. У 

школі проводяться спільні заходи виховного характеру з представниками 

кримінальної поліції, та із службою справах дітей, із міським медичним 

кабінетом «Клініка Дружня до Молоді». 



Працівники ювенальної превенції сектору превенції Охтирського відділу 

поліції Головного управління національної поліції в Сумській області 

Педорченко А.С. та Зорич Г.М. активно співпрацювали із закладом протягом 

2020-2021 навчального року. Ними проведені тематичні бесіди «Протидії 

домашньому насильству», «Відповідальність неповнолітніх за вчинення 

правопорушення», «Паління – велика школа», «Що таке насильство?», «Права 

та обов'язки ваших дітей», лекторії для учнів 7-9 класів щодо недопущення 

протиправної поведінки та протидія булінгу в учнівському середовищі. для 

здобувачів освіти «Стоп булінг», «Паління – велика школа», «Що таке 

насильство?», «Права та обов'язки ваших дітей», «Недопущення проявів 

булінгу в учнівському середовищі», «Механізм реалізації права на звернення 

неповнолітніх фактами домашнього насильства», «Адміністративна 

відповідальність неповнолітніх». 

Щорічно 1 грудня в навчальному закладі проходять заходи до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом, із метою профілактики негативних явищ у молодіжному 

середовищі, зокрема, ВІЛ/СНІДу, та толерантного ставлення до хворих на 

ВІЛ/СНІД.  

У школі було проведено ряд тематичних заходів: благодійна акція «Дерево 

надій», позакласний захід для 8-х класів «Не дай СНІДу шанс», інформаційна 

хвилина «Обирай життя без СНІДу», вікторина для учнів 7-х класів 

«Прапорець». 

Соціально-психологічною службою для учнів 8-11 класів проведена 

інформаційна година «Зроби свій вибір на користь життя».  

Учнівським самоврядуванням «ФОРТ» були підготовлені пам’ятки для учнів 

7-11 класів «Я захистити себе від ВІД/СНІДу» та проведені ряд цікавих 

активностей.  

Протягом року лідери самоврядування проводили рейди: «Паління», «Урок». 

Класні керівники на годинах спілкування обговорювали проблеми паління, 

наркоманії, токсикоманії під час бесід: «Я обираю здоровий спосіб життя», 

«Життя людини – найвища цінність».  

З метою підвищення рівня правової освіти та правового виховання учнів класними 

керівниками, вчителями правознавства, соціально-психологічною службою 

протягом року були проведені заходи щодо профілактики будь-яких негативних 

явищ та злочинності серед учнів: години спілкування: «Стоп булінг», «Ні 

торгівлі людьми», «Правила і закон у твоєму житті», «Правопорушення серед 

неповнолітніх та їх профілактика», «Відповідальність підлітків», «Я – 

конфлікт», «Корисні та шкідливі звички», «Жорстока поведінка», «Насильству 

– Ні» (6-8 класи), «Долоньки доброти» (2-5 класи); конкурс малюнків: «Світ 

без насильства» (1-4 класи), «Ні! – шкідливим звичкам» (6-9 класи) «Добро 



починається з тебе» (2-6 класи); перегляд відеофільмів: «Станція призначення 

– життя», «Небезпечна гра», «Як протистояти тиску та відстояти власну 

позицію» (9-11 класи); анкетування: «Що таке булінг?», «Виявлення 

насильства» (6-11 класи). 

Але є певні недоліки, а  саме послаблений контроль за зайнятістю дітей у 

позаурочний час, зокрема тих, які потребують посиленої психолого-

педагогічної уваги. Не систематично здійснюється індивідуальна робота з 

підлітками, схильними до скоєння правопорушень. Учні, які стоять на 

внутрішкільному обліку, схильні до девіантної поведінки та пропускають 

заняття без поважних причин нажаль не охоплені гуртковою роботою.  

Соціально-психологічна служба в навчальному закладі здійснювала свою 

роботу відповідно до чинного законодавства.  

Соціально-психологічна служба протягом 2020-2021 навчального року 

належну увага  приділяла дітям та сім’ям учасників АТО, СЖО, дітям-сиротам, 

дітям-інвалідам, дітям, які стоять на обліку школи. 

Налагоджений зв'язок з службою у справах дітей, соціальною службою міста, 

міськрадою. Соціологічний супровід навчально-виховного процесу дітей 

облікових категорій. Оформлено облікові картки дітей, щодо яких 

здійснюється соціальний супровід. Зібрана інформація про соціальне 

середовище розвитку дітей, їх поведінку, навчальні досягнення. Здійснюється  

супровід дітей в школі, контроль за навчанням. Перевірено умови проживання 

дітей в родинах. Проводяться інформаційні та профілактичні співбесіди з 

дітьми та батьками в онлайн режимі. 

У школі навчається 962 учня, з них багатодітні – 73, малозабезпечені – 19, діти 

ЧАЕС – 6, сироти – 1, позбавлені батьківського піклування – 5, діти  СЖО – 11, 

діти з ООП – 8, діти-інваліди -17, учні, які знаходяться на диспансерному 

обліку – 38, діти, батьки яких служать в зоні АТО – 73, діти з числа вимушених 

переселенців – 8, кількість учнів, що проживають у неповній родині – 204, 

талановиті, обдаровані – 100, діти, які стоять на внутрішкільному обліку – 7  

Під психологічним супроводом знаходяться діти з особливими освітніми 

потребами. Постійно надається допомога батькам дитини, вчителям, щодо 

створення умов, які необхідні цим дітям для повноцінного здорового способу 

життя і успішного оволодіння навчальними програмами з урахуванням їх 

психофізичних можливостей. Під супроводом знаходиться інклюзивний 6-Г 

клас (Масло Я.), 5-Г клас (Логвіненко Д.), 3-В клас (Лоскот А.), 2-В клас (Івах 

В.), 1-В клас (Михайленко В.). Індивідуально два рази на тиждень проводяться 

корекційно-розвиткові заняття та складаються ІПР для кожної інклюзованої 

дитини. З іншими дітьми цих класів, які не є інклюзивними проводять 

просвітницькі заходи з питань толерантного відношення до дітей з ООП.  



Протягом 2020-2021 навчального року особлива увага була приділена учням, 

що проживають в неблагонадійних сім’ях та учням з ускладненою поведінкою 

(Андрухей Альбіна (2-В), Івах Вікторія (3-В), Лоскот Артем (3-В клас), 

Скрипка Ангеліна (4-А), Скрипка Дар’я та Скрипка Катерина (6-Г), Бондаренко 

Павло (6-А), Троценко Дмитро (6-Б), Фененко Євгенія, Масло Ярослав (6-В 

клас), Шляхова Мілєна (7-Б), Баранов Кирило (9-В), Мартиненко Олександр (9-

В) та Панов Даніїл (9-В), Кутовий Дмитро (11-Б), Шимко Денис (11-Б). З цими 

учнями проводилась відповідна профілактична робота.  

Проведені бесіди, години спілкування, заняття з елементами тренінгу 

«Міжособистісні, шкільні, самооціночні проблеми спілкування в класному 

колективі» (з ученицею 7-Б класу Шляховою Мілєною), «Правила 

користування мобільним телефоном та поведінка в навчальному закладі» (з 

учнем 5-А класу Ліненком Василем), «Я – самовираження». 

Дисциплінованість. Самостійність» (з учнем 6-В класу Маслом Ярославом). 

Виявлені причин, які вплинули на зниження рівня навчання (контроль за 

проведенням вільного часу з боку батьків учениці 8-Б класу Бездрабко 

Аделіни). Проведені заняття: «Соціальне «Я». Усвідомлення свого оточення. 

Міжособистісна взаємодія» (з учнем 3-В класу Лоскотом Артемом). 

 

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними 

учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та 

учням у реалізації соціально значущих проектів та програм.  

На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола 

громадськості при вирішенні таких питань: 

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;  

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; 

- формування здорового способу життя; 

- реалізація освітніх програм тощо. 

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 

батьків, учнів. 

На батьківських зборах розглядалися  питання: 

- попередження дитячого травматизму; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; 

- організація правової та правоосвітньої роботи; 

- вплив сім’ї на середовище дитини; 

- небезпека в Інтернеті; 

- Стоп булінгу; 



- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО; 

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період. 

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, 

класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, 

організують спільні заходи та свята. 

 

Бібліотека  обслуговує 34 класи, де навчаються 962 учнів та працюють 65 

педагогічних працівників. 

Книжковий фонд шкільної бібліотеки складає 20442 примірників, у тому числі 

підручників 14476, літератури – 5966 примірників.  

За І семестр 2020-2021 навчального року у бібліотеці число користувачів 

становить – 811, відвідувань – 2737.  

Книговидача становить – 13433 примірників із них: художньої та галузевої 

літератури – 2194, літератури для молодшого шкільного віку – 615, підручників 

– 10624. 

Книжковий фонд шкільної бібліотеки складає 21341 примірників, у тому числі 

підручників 14771, літератури – 6573 примірників.  

За І семестр 2020-2021 рік у книжковий фонд надійшло 1791 примірників книг, 

а саме: підручників – 1648, із них за новою програмою для 3-го класу 962, для 

6-го класу 222, для 7-го класу 443, літератури – 143. 

За ІІ семестр 2020 -2021 рік у книжковий фонд надійшло 581 примірників книг, 

а саме: літератури – 205 примірників (за рахунок державного бюджету) та 

підручників – (згідно наказу відділу освіти № 78 від 03.06.2021 «Про 

перерозподіл навчальної літератури між закладами загальної середньої 

освіти») 376 примірників, із них для 5-го класу – 3, для 6-го класу 55, для 7-го 

класу 296. 

Передано в заклади загальної середньої освіти міста підручники для 2-11 класів 

– 296 примірників. 

Вилучено з фонду бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної 

літератури – 1206 примірників, а саме: книг – 812, підручників – 394. 

Замовлено підручники повторного видання для 4 класу – 1022 примірників, для 

8 класу 1698 примірників. 

За ІІ семестр 2020-2021 навчального року у бібліотеці число користувачів 

становить – 805, відвідувань – 3092.  

Книговидача становить – 10228 примірників із них: художньої та галузевої 

літератури – 1799; підручників – 8429 примірників (для 1-4 класів – 1883, для 

5-9 класів – 4749, для 10-11 класів – 1797). 



Користуючись загальними нормативно-правовими документами, бібліотека 

працює над проблемою: «Формування всебічно розвиненої особистості в 

умовах інформатизації суспільства». 

Ураховуючи вимоги сьогодення, головною метою роботи бібліотекарів, є 

покращення обслуговування користувачів, створення комфортних умов для 

якісного задоволення читацьких запитів, зробити бібліотечний простір 

максимально комфортним і цікавим для відвідувачів. Засобами створення 

таких умов є функціональні зони бібліотеки: абонемент, читальний зал, 

фітозона кімнатних рослин, яка вносить до бібліотечного мікросередовища 

елементи природного комфорту.  

Вагомим місцем у роботі бібліотеки є розкриття фонду, яке відбувається через 

книжково-ілюстративні виставки, постійно діючі розгорнуті тематичні 

полички з яскравими, кольоровими роздільниками, вказівниками. Книжково-

ілюстративні виставки – це найпоширеніша, найпопулярніша та 

найдоступніша форма роботи бібліотеки, а творчий підхід перетворює цю 

традиційну форму в інноваційну, в айстопер (привертання уваги). Щоб 

звернути увагу читача на нові книги, зацікавити чи задовольнити існуючий 

інтерес чи інформаційну потребу, бібліотекарями школи оформлені постійно 

діючі книжкові виставки: «Book-Слем», «Book-віраж», «Книжковий дрес-код», 

«Дефіле літературне», «Магістралі читання», «Книга – провідник у країну 

Знань», «Нова  українська  школа – простір освіти для сучасних українців», 

«Україна – золота, чарівна сторона, земля рясно уквітчана, зеленню 

закосичена», «Одна Батьківщина – і двох небуває, місця де родилися, завжди 

святі» з тематичними поличками: «Істина у книзі», «Фаворит-книга», 

«ІНФОманія», «Нон-фікшн (нехудожня література)», «Прес-кліпінг (нові 

надходження)», «ДІЧ (для інтелектуального читання)», «Прет-а-порте 

(читання на кожен день)», «Бібліо – константа (популярні книги)», 

«Літературний подіум», «Вернісаж світової літератури», «Палітра української 

літератури», «Бібліо-ретро: книжкові раритети», «Історичний екскурс», 

«Караван літературних пригод», «Бестселери любові», «Інтрига літературна», 

«У книзі живуть Наука і Добро», «Книжкове Дежавю», «Книга запитує – книга 

відповідає», «Книги, що знають все і трохи більше», «Королівство казкових 

оповідань», «Нова українська школа - новий зміст освіти», «Освітянські 

вітрила: методика, теорія, досвід», «Інклюзивне навчання: рівні  можливості 

для кожного», «Україна - моя країна», «Символи єдності нації», «Духовні 

джерела українців», «Окраса України Сумщина чарівна», «Земля моїх предків 

- рідне місто моє», «Славетна плеяда Сумщини».  

Бібліотекарі забезпечують  відкритий доступ до бібліотечного фонду, надають 

читачам можливість самостійно вибирати книги, привчають свідомо 



формулювати свої бажання. Робота з книгами створює умови для творчих 

контактів читачів, формує їхні вміння самостійно орієнтуватися в різних 

джерелах друкованої інформації. Зацікавити читачів, надати їм необхідну 

інформацію, допомагають бібліотечні стенди, матеріали яких привертають 

увагу до діяльності бібліотеки, для рекомендації літератури й розкриття її 

змісту.  

Важливою ланкою роботи бібліотекарів є бібліографічне інформування, його 

мета – постійне ознайомлення з новими виданнями, новими надходженнями до 

бібліотеки літератури та підручників. Досить ефективною формою 

інформування є експрес-інформації, в яких повідомляється і про нові 

надходження до бібліотеки, і про події, пов’язані з пам’ятними датами діячів 

науки та культури. 

Для збереження і продовження українських культурно-історичних традицій, 

виховання шанобливого ставлення до державних святинь української мови, 

культури й історії оформлялися панорами циклу книжкових викладок, експрес-

інформації, бібліографічні довідки, пов’язані з річницями:  

- знаменних подій: до Дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті 

жертв голокосту, Дня пам'ятi Героїв Крут, дня вшанування пам'яті героїв 

Афганістану, Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного Дня рідної мови,  

Всесвітнього Дня поезії, Міжнародного дня птахів, Міжнародного дня дитячої 

книги, Всесвітнього дня авіації i космонавтики, Міжнародного дня 

пам’ятників,  дня  пам’яток історії та культури України, Всесвітнього Дня 

книги і авторського права, Дня Чорнобильської трагедії, Днів пам’яті та 

примирення, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня науки, Дня української 

вишиванки, Дня слов’янської писемності і культури. 

- пам’ятних дат видатних людей - до річниць від дня народження Тадея 

Рильського (1841-1902), українського культурно-освітнього діяча і етнографа; 

Петра Могили (1596-1647), українського богослова, церковного і культурного 

діяча, мецената, одного з найвизначніших організаторів та реформаторів освіти 

в Україні; Джека Лондона (1876-1916), американського письменника, 

публіциста; Анатолія Лотоцького (1881-1949), українського письменника; 

Павла Тичини (1891-1967), українського поета, перекладача, державного та 

громадського діяча; Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), німецького 

письменника-романтика; Ромена Роллан (1866-1944), французького 

письменника; Вільгельма Грімма (1786-1859), німецького філолога, збирача й 

видавця казок; Лесі Українки (Л.П. Косач-Квітка (1871-1913), видатної 

української поетеси, громадської діячки, драматурга, прозаїка, літературного 

критика, фольклориста, перекладача, громадської та освітньої діячки; О.П. 

Береста (1921-1970), українського військовослужбовця, учасника радянсько-



фінської війни, Великої Вітчизняної війни, учасника встановлення Прапора 

Перемоги на куполі Рейхстагу. Нагородженим орденами Червоного Прапора, 

Червоної зірки, Вітчизняної війни І ступеня; Тараса Шевченко (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя; Марійки Підгірянки (М.О. Ленерт-

Домбровської, 1881-1963), української поетеси; Г. Андерсена (1840-1902) 

датського письменника-казкаря; Оксани Іваненко (1906-1997), української 

письменниці; Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці; Василя 

Стефаника (1871-1936), українського письменника; Михайла Булгакова (1891-

1940), російського письменника; Джеймса Крюса (1926-1997), німецького 

дитячого письменника, автора творів педагогічного спрямування. 

Бібліотека здійснює також інформаційну підтримку проведення в школі 

місячників та предметних тижнів. Оформляються як традиційні виставки так, і 

бібліографічні панорами матеріалів, відомостей фактографічної інформації.  

Важливими шляхами залучення учнів до активного використання різних 

джерел інформації є бібліотечні години, бесіди, ігри-вікторини. У своїй 

діяльності бібліотекарі використовують різноманітні форми роботи, які, 

завдяки актуальному змісту, творчому підходу та нетрадиційним назвам, здатні 

привертати до себе увагу читачів бібліотеки, а також залучати нових 

відвідувачів. 

З метою забезпечення подальшого удосконалення навчально-виховного 

процесу бібліотекарі упроваджують в свою роботу сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, які включають накопичення інформаційної бази на 

задоволення інформаційної потреби вчителів та учнів із інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет. Створено бібліотечний сайт, над наповненням якого 

продовжують працювати. Бібліотекарі працюють над впровадженням 

електронного каталогу художньої та галузевої літератури. 

Проведені рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати 

перевірки показали, що стан збереження підручників учнями задовільний.  

Оформлені  екран збереження підручників, наочні рекомендації  щодо видачі, 

використання та збереження навчальної книги. 

 

Бібліотека  обслуговує 34 класи, де навчаються 962 учнів та працюють 65 

педагогічних працівників. 

Книжковий фонд шкільної бібліотеки складає 20442 примірників, у тому числі 

підручників 14476, літератури – 5966 примірників.  

За І семестр 2020-2021 навчального року у бібліотеці число користувачів 

становить – 811, відвідувань – 2737.  



Книговидача становить – 13433 примірників із них: художньої та галузевої 

літератури – 2194, літератури для молодшого шкільного віку – 615, підручників 

– 10624. 

Книжковий фонд шкільної бібліотеки складає 21341 примірників, у тому числі 

підручників 14771, літератури – 6573 примірників.  

За І семестр 2020-2021 рік у книжковий фонд надійшло 1791 примірників книг, 

а саме: підручників – 1648, із них за новою програмою для 3-го класу 962, для 

6-го класу 222, для 7-го класу 443, літератури – 143. 

За ІІ семестр 2020 -2021 рік у книжковий фонд надійшло 581 примірників книг, 

а саме: літератури – 205 примірників (за рахунок державного бюджету) та 

підручників – (згідно наказу відділу освіти № 78 від 03.06.2021 «Про 

перерозподіл навчальної літератури між закладами загальної середньої 

освіти») 376 примірників, із них для 5-го класу – 3, для 6-го класу 55, для 7-го 

класу 296. 

Передано в заклади загальної середньої освіти міста підручники для 2-11 класів 

– 296 примірників. 

Вилучено з фонду бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної 

літератури – 1206 примірників, а саме: книг – 812, підручників – 394. 

Замовлено підручники повторного видання для 4 класу – 1022 примірників, для 

8 класу 1698 примірників. 

За ІІ семестр 2020-2021 навчального року у бібліотеці число користувачів 

становить – 805, відвідувань – 3092.  

Книговидача становить – 10228 примірників із них: художньої та галузевої 

літератури – 1799; підручників – 8429 примірників (для 1-4 класів – 1883, для 

5-9 класів – 4749, для 10-11 класів – 1797). 

Користуючись загальними нормативно-правовими документами, бібліотека 

працює над проблемою: «Формування всебічно розвиненої особистості в 

умовах інформатизації суспільства». 

Ураховуючи вимоги сьогодення, головною метою роботи бібліотекарів, є 

покращення обслуговування користувачів, створення комфортних умов для 

якісного задоволення читацьких запитів, зробити бібліотечний простір 

максимально комфортним і цікавим для відвідувачів. Засобами створення 

таких умов є функціональні зони бібліотеки: абонемент, читальний зал, 

фітозона кімнатних рослин, яка вносить до бібліотечного мікросередовища 

елементи природного комфорту.  

Вагомим місцем у роботі бібліотеки є розкриття фонду, яке відбувається через 

книжково-ілюстративні виставки, постійно діючі розгорнуті тематичні 

полички з яскравими, кольоровими роздільниками, вказівниками. Книжково-

ілюстративні виставки – це найпоширеніша, найпопулярніша та 



найдоступніша форма роботи бібліотеки, а творчий підхід перетворює цю 

традиційну форму в інноваційну, в айстопер (привертання уваги). Щоб 

звернути увагу читача на нові книги, зацікавити чи задовольнити існуючий 

інтерес чи інформаційну потребу, бібліотекарями школи оформлені постійно 

діючі книжкові виставки: «Book-Слем», «Book-віраж», «Книжковий дрес-код», 

«Дефіле літературне», «Магістралі читання», «Книга – провідник у країну 

Знань», «Нова  українська  школа – простір освіти для сучасних українців», 

«Україна – золота, чарівна сторона, земля рясно уквітчана, зеленню 

закосичена», «Одна Батьківщина – і двох небуває, місця де родилися, завжди 

святі» з тематичними поличками: «Істина у книзі», «Фаворит-книга», 

«ІНФОманія», «Нон-фікшн (нехудожня література)», «Прес-кліпінг (нові 

надходження)», «ДІЧ (для інтелектуального читання)», «Прет-а-порте 

(читання на кожен день)», «Бібліо – константа (популярні книги)», 

«Літературний подіум», «Вернісаж світової літератури», «Палітра української 

літератури», «Бібліо-ретро: книжкові раритети», «Історичний екскурс», 

«Караван літературних пригод», «Бестселери любові», «Інтрига літературна», 

«У книзі живуть Наука і Добро», «Книжкове Дежавю», «Книга запитує – книга 

відповідає», «Книги, що знають все і трохи більше», «Королівство казкових 

оповідань», «Нова українська школа - новий зміст освіти», «Освітянські 

вітрила: методика, теорія, досвід», «Інклюзивне навчання: рівні  можливості 

для кожного», «Україна - моя країна», «Символи єдності нації», «Духовні 

джерела українців», «Окраса України Сумщина чарівна», «Земля моїх предків 

- рідне місто моє», «Славетна плеяда Сумщини».  

Бібліотекарі забезпечують  відкритий доступ до бібліотечного фонду, надають 

читачам можливість самостійно вибирати книги, привчають свідомо 

формулювати свої бажання. Робота з книгами створює умови для творчих 

контактів читачів, формує їхні вміння самостійно орієнтуватися в різних 

джерелах друкованої інформації. Зацікавити читачів, надати їм необхідну 

інформацію, допомагають бібліотечні стенди, матеріали яких привертають 

увагу до діяльності бібліотеки, для рекомендації літератури й розкриття її 

змісту.  

Важливою ланкою роботи бібліотекарів є бібліографічне інформування, його 

мета – постійне ознайомлення з новими виданнями, новими надходженнями до 

бібліотеки літератури та підручників. Досить ефективною формою 

інформування є експрес-інформації, в яких повідомляється і про нові 

надходження до бібліотеки, і про події, пов’язані з пам’ятними датами діячів 

науки та культури. 

Для збереження і продовження українських культурно-історичних традицій, 

виховання шанобливого ставлення до державних святинь української мови, 



культури й історії оформлялися панорами циклу книжкових викладок, експрес-

інформації, бібліографічні довідки, пов’язані з річницями:  

- знаменних подій: до Дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті 

жертв голокосту, Дня пам'ятi Героїв Крут, дня вшанування пам'яті героїв 

Афганістану, Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного Дня рідної мови,  

Всесвітнього Дня поезії, Міжнародного дня птахів, Міжнародного дня дитячої 

книги, Всесвітнього дня авіації i космонавтики, Міжнародного дня 

пам’ятників,  дня  пам’яток історії та культури України, Всесвітнього Дня 

книги і авторського права, Дня Чорнобильської трагедії, Днів пам’яті та 

примирення, Дня Перемоги, Дня Європи, Дня науки, Дня української 

вишиванки, Дня слов’янської писемності і культури. 

- пам’ятних дат видатних людей - до річниць від дня народження Тадея 

Рильського (1841-1902), українського культурно-освітнього діяча і етнографа; 

Петра Могили (1596-1647), українського богослова, церковного і культурного 

діяча, мецената, одного з найвизначніших організаторів та реформаторів освіти 

в Україні; Джека Лондона (1876-1916), американського письменника, 

публіциста; Анатолія Лотоцького (1881-1949), українського письменника; 

Павла Тичини (1891-1967), українського поета, перекладача, державного та 

громадського діяча; Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), німецького 

письменника-романтика; Ромена Роллан (1866-1944), французького 

письменника; Вільгельма Грімма (1786-1859), німецького філолога, збирача й 

видавця казок; Лесі Українки (Л.П. Косач-Квітка (1871-1913), видатної 

української поетеси, громадської діячки, драматурга, прозаїка, літературного 

критика, фольклориста, перекладача, громадської та освітньої діячки; О.П. 

Береста (1921-1970), українського військовослужбовця, учасника радянсько-

фінської війни, Великої Вітчизняної війни, учасника встановлення Прапора 

Перемоги на куполі Рейхстагу. Нагородженим орденами Червоного Прапора, 

Червоної зірки, Вітчизняної війни І ступеня; Тараса Шевченко (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя; Марійки Підгірянки (М.О. Ленерт-

Домбровської, 1881-1963), української поетеси; Г. Андерсена (1840-1902) 

датського письменника-казкаря; Оксани Іваненко (1906-1997), української 

письменниці; Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці; Василя 

Стефаника (1871-1936), українського письменника; Михайла Булгакова (1891-

1940), російського письменника; Джеймса Крюса (1926-1997), німецького 

дитячого письменника, автора творів педагогічного спрямування. 

Бібліотека здійснює також інформаційну підтримку проведення в школі 

місячників та предметних тижнів. Оформляються як традиційні виставки так, і 

бібліографічні панорами матеріалів, відомостей фактографічної інформації.  



Важливими шляхами залучення учнів до активного використання різних 

джерел інформації є бібліотечні години, бесіди, ігри-вікторини. У своїй 

діяльності бібліотекарі використовують різноманітні форми роботи, які, 

завдяки актуальному змісту, творчому підходу та нетрадиційним назвам, здатні 

привертати до себе увагу читачів бібліотеки, а також залучати нових 

відвідувачів. 

З метою забезпечення подальшого удосконалення навчально-виховного 

процесу бібліотекарі упроваджують в свою роботу сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, які включають накопичення інформаційної бази на 

задоволення інформаційної потреби вчителів та учнів із інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет. Створено бібліотечний сайт, над наповненням якого 

продовжують працювати. Бібліотекарі працюють над впровадженням 

електронного каталогу художньої та галузевої літератури. 

Проведені рейди-перевірки стану збереження підручників. Результати 

перевірки показали, що стан збереження підручників учнями задовільний.  

Оформлені  екран збереження підручників, наочні рекомендації  щодо видачі, 

використання та збереження навчальної книги. 

 

Управління закладом. 

 

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, 

планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-

предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система 

планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників 

навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність 

вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню 

ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує 

планомірний розвиток школи.  

  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.  

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція 

управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість 

реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу 

освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного 

колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші 

питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні 

явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову 

атмосферу в колективі.  



Протягом 2017-2018 навчального року адміністрацією школи здійснювалася 

контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання  зарубіжної 

літератури,економіки, природознавства, фізики, астрономії,  фізичної культури, 

основи здоров’я, Захисту Вітчизни,  початкова школа (природознавство); 

проведено класно-узагальнюючий контроль у  5-х, 9-х класах; наступність у 

навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, 

персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося 

ведення класних журналів та журналів факультативів, відвідування школи 

учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення 

щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. 

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на 

засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі та заступниках з 

навчально-виховної роботи. 

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена 

наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну 

документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані 

рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної 

діяльності. 

Дозвольте подякувати і висловити величезне людське «Спасибі» усім 

батькам школи за виховання дітей, за участь у житті школи, класу за підготовку 

школи до нового навчального року. 

 Адміністрація школи висловлює Вам вдячність за плідне партнерство і 

сподівається на подальшу співпрацю. А ще слова подяки хочеться сказати своїм 

колегам- педагогам за їхній професіоналізм. Технічному персоналу за клопітку 

роботу.  

Бажаю усім присутнім міцного здоров’я, джерела енергії та оптимізму, 

миру та злагоди у  Ваших оселях!!! 

 


	Було  організовано участь  учнів  5-7 класів  у Всеукраїнській  грі з  англійської мови “Puzzle-2021”  та досягли таких результатів:

