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Шановні батьки, вчителі, гості! 

Завершується 2017-2018 навчальний рік. З метою утворення відкритої 

демократичної системи управління школою, поєднання державного та 

громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання рішень у нашій 

школі, я, директор Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 

Херсонської міської ради, Перегняк Олександр Адамович, пропоную Вам, 

шановні, звіт про свою діяльність у 2017-2018    навчальному році. 

Наша школа працює у другому Таврійському мікрорайоні понад 30 років.У 

своїй діяльності заклад керувався Законами України "Про освіту", "Про загальну 

середню освіту", «Про мови», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», 

наказами Міністерства освіти і науки України, Держстандартом загальної освіти  

та власним статутом, ліцензією. Вся робота була направлена на реалізацію 

річного плану роботи  школи та робочих навчальних планів  на 2017-2018 н.р. 

У 2017-2018 н.р. учителі опрацьовували V аспект науково-методичної 

проблеми: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому 

просторі». V аспект - результативно – оцінювальний етап соціалізації, на якому 

здійснюється оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору 

на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки 

педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і    

учнівської молоді. 

 



Школа працювала над проблемою: «Збагачення змісту освіти відповідно до 

створеного соціалізуючого освітнього простору школи».   

Якісна освіта з кожним днем стає все більш нагальною проблемою нашого 

часу, тому вся діяльність педагогічних працівників була націлена саме на її 

досягнення. 

Поступове оновлення Державного стандарту, навчальних планів, програм 

підручників вимагає прийняття дієвих рішень для вирішення низки нагальних 

проблем, а саме: 

- підготовки вчителя до якісної  реалізації змісту оновленого 

Державного стандарту; 

- осучаснення матеріально-технічної бази  школи; 

- розробки навчально-методичного забезпечення розвитку 

дитини; 

- створення оптимальних умов для успішного навчання та 

збереження здоров’я дітей; 

- побудови навчально-виховного процесу на основі всебічного 

вивчення особистості школяра; 

- пошук ефективних форм та методів роботи з батьками та 

громадськими організаціями. 

Тенденції до інтенсифікації в умовах впровадження нового Державного 

стандарту та програм зумовлюють необхідність пошуку нових педагогічних ідей. 

Перед педагогами школи ставились у 2017-2018н.р. такі завдання: 

 

1.Продовжити впровадження нового Державного стандарту в роботу школи. 

2.Враховувати  соціалізуючий компонент освіти при вивченні навчальних 

дисциплін та позаурочний час. 

3.Спрямовувати роботу педагогічних працівників та інших   спеціалістів на 

збагачення змісту освіти. 

4.Впроваджувати економічну (фінансову) соціалізацію молоді. 

5.Забезпечити цілісність процесів саморозвитку та соціалізації дитини. 

6. Активізувати роботу з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей. 

7.Формувати в учнів  потреби у здоровому способі життя. 

 

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені 

перед учасниками освітнього процесу. Весь освітній процес спрямовувався на 

забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи. 

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу 

дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на 

достатньому рівні. 

 Вирішенню складних проблем сучасної освіти сприяв високий якісний 

склад педагогічних   працівників.  Педагог є центральною постаттю освітнього 

процесу закладу. На нього покладається завдання забезпечення високого рівня 

якості освіти, виховання і розвитку дитини. Широкі можливості для професійного 

росту, самореалізації, активізації творчого пошуку педагога передбачає 

проведення атестації. 

          Роботу над виконанням завдань забезпечували учителі, які мають вищу 

освіту. Аналіз педагогічного колективу  за стажем роботи і за віком свідчить, що 

колектив досвідчений і має значний потенціал. 

 За кваліфікаційним рівнем: учителів вищої категорії- 20 (43%), першої 

категорії – 15 ( 32%), другої категорії – 4 (9%), спеціаліст- 8 (17%); мають 



педагогічне звання – 7: «старший учитель» - 4( 9%), « учитель-методист» - 4(9%). 

На  1 вересня 2017 року до школи з'явилося 771 учень, з них  до 1-4 класів – 

381 учнів,  5-9 класів -328 учні, 10-11 класу- 62 учня. На кінець року -764 учня, у    

1-4 класах – 378 учнів, у 5-9 класах навчалось 325 учня, у 10-11 класах - 61 учнів. 

Протягом року прибуло 11 учнів, вибуло 17  учнів.  

Педагогічні працівники постійно працюють над підвищенням фахового 
рівня. 

Так у 2017-2018 навчальному році атестувалися 6 учителів (13,6 %) з такими 

результатами:  

- відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та звання « старший учитель»  - 2 учителя. 

-відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоїти звання «старший учитель»  - 1 учитель 

- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» - 1 учитель 

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої 

категорії» - 1 учитель 

- присвоїти кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» - 1 учитель. 

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки 

педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення 

високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети 

відбувається шляхом курсової підготовки на базі Херсонської академії 

неперервної освіти пед працівників. З метою професійного самовдосконалення 

педагогічних кадрів та згідно перспективного плану 12 педагогічних працівників 

пройшли курси підвищення кваліфікації. 

Всю роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на підвищення 

професійного та методичного рівнів кожного педагога. Для цього забезпечувалося 
раціональне співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи, 
традиційних та інноваційних підходів до методичної роботи, активних та 
інтерактивних форм навчання педкадрів. 
        З метою підвищення методичного рівня учителів протягом року діяли 
"Школа педагогічної майстерності", динамічні творчі групи. Функціонували 
методичні об'єднання вчителів - предметників, класних керівників. Вся діяльність 
методичних об'єднань була спрямована на реалізацію питань методичної 
проблеми. 

Для поглиблення знань з предметів діяли факультативні заняття з: 

- російської мови - 7 клас 
- англійської мови           - 6,7,8 класи 

- історії України              - 5,6 класи 
- математики - 8-9 кл, 10 кл. 

- основ психології -  9-10 кл. 
- географії, економіки  - 7-10 кл. 
- «Intel» Шлях до майбутнього. - 8 кл. 
 
Аналіз підсумків роботи за 2017-2018 навчальний рік свідчить: колектив 

учителів у процесі своєї професійної діяльності ефективно працював над 

реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в методичній проблемі 

«Збагачення змісту освіти відповідно до створеного соціалізуючого освітнього 

простору школи».  



Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку 

форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, 
психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з 
пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення професійного рівня 
вчителя через його самоосвіту. Самовдосконалення – важливий аспект творчої 
діяльності педагогів. Велика увага приділялась самоосвіті педагогів.  

Основне завдання організованих для них заходів полягає в тому, щоб 

включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх 

на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою методичні об’єднання вчителів 

внесли в плани роботи виступи вчителів (теоретичні й практичні) з обраної теми, 

опрацювання фахових журналів і методичної літератури. 

 Основними напрямками вивчення діяльності вчителя були: предметна 

діяльність, методична грамотність, виховна спрямованість, а також розвиток 

особистості дитини, її реалізація в сучасному суспільстві, формування 

професійних компетентностей. 

 Методична робота в школі забезпечувала безперервну освіту педагогічних 

кадрів щодо вивчення інноваційних методик, сприяла підвищенню професійного, 

культурного рівня вчителів, компетентності, створенню творчої, активної роботи. 

Річний план школи, план методичних об’єднань учителів були направлені на 

реалізацію вищезазначеної проблеми. З цією метою  були проведені теоретичні та 

практичні семінари, педради, виставки, моніторинг, тощо.  

Як результат роботи – учителі  розбудовували освітній простір, де прямим 

продуктом є навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи 

виховання, нестандартні підходи в управлінні. Учителі провели діагностування 

успішності навчально-виховного процесу, участі у конкурсах, олімпіадах, 

продовжували поповнювати  базу інформації, що містить відео-уроки, сценарії 

уроків, аналіз проведених уроків і позакласних заходів. 

Всі навчальні предмети охоплені фронтальним, тематичним, вибірковим 

контролем згідно графіку внутрішньо шкільного контролю. Підсумки усіх видів 

контролю узагальнено в інформаціях, довідках, наказах. Залучення керівників 

методичних об'єднань до здійснення контролю в школі є одним із шляхів 

демократизації управління. Керівники методичних об'єднань брали участь у 

огляді-конкурсі на кращий кабінет школи, вивчали досвід вчителів та презентації 

їх роботи під час атестації. 

У 2017-2018 н.р. протягом жовтня-грудня для майбутніх першокласників, з 

метою найскорішої адаптації, працювали курси «Входження в шкільне життя». 

Працювали з майбутніми учнями учителі, які набирають перші класи, логопед, 

психолог. З батьками проводились індивідуальні консультації, тренінгові заняття, 

анкетування. На підсумкових батьківських зборах батьки отримали узагальнені 

результати педагогічного, логопедичного і психологічного спостереження, поради 

на літо: «Що обмежує успішність дитини», «Як зберегти здоров’я і 

життєрадісність в умовах навчання», «Ще кілька важливих моментів».  

У школі цілеспрямовано ведеться робота з обдарованими дітьми. Усі 

обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної 

галузі знань. Немає потреби примушувати їх учитися, вони самі шукають собі 

роботу, часто складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, 

присвячують їй весь вільний час. Було чимало бажаючих прийняти участь у 

предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, виставках, предметних 

тижнях. 

Учні ІІ, ІІІ ступенів показали сталі  показники учнівської компетентності та 



склали 41 % якості знань проти 34% у минулому році. 

За результатами 2017-2018 н.р. 56 учнів проти 60 учнів у минулому році  

нагороджені Похвальними листами. Учень 6-А класу Шевченко Артем 

представлений до нагородження стипендією обласного управління освіти 

«Кращий учень року». 

 

Проводиться робота з пошуку, підтримки та розвитку дитячої обдарованості. 

З цією метою проводяться бесіди, анкетування з учнями та батьками, створено 

банк даних з урахуванням типів обдарованості, який налічує 158 учнів проти 147 в 

минулому навчальному році. 

Свідченням ефективності  роботи є якісні показники навчання і виховання 

дітей. Слід відзначити, що цього навчального року на міських учнівських 

олімпіадах школа була представлена на належному рівні, посівши 15 призових 

місць проти 9 минулого року, 2 призових місця  з трудового навчання та 1 призове 

місце з хімії у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади. Тому, аналізуючи 

результати участі учнів школи у ІІ-му та ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, необхідно відмітити задовільну роботу вчителів школи з обдарованими і 

здібними учнями. Це питання обговорювалося на  засіданнях методичних 

об’єднань. Учні залучаються до участі в конкурсі-захисті науково - дослідницьких 

робіт міського наукового товариства учнів «Пошук». У І етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України учениця 10 класу Криворучко Вікторія посіла ІІ місце. 
Переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад: 

 

Географія 

Ніклонський А. 8-А кл  ІІІ місце Покорна Г.В. 

Пшонь А. 9-Б кл ІІІ місце Гончаренко О.В. 

 

Економіка 

Бондаренко Д. 11 кл ІІ місце Гончаренко О.В. 

Круковська В. 10 кл ІІ місце Гончаренко О.В. 

 

Біологія 

Ковальов С. 7-А кл ІІ місце Степанченко О.Д. 

Кахніашвілі А. 9-Б кл ІІІ місце Нагірна Л.В. 

 

Трудове навчання 



Жорова Н. 8-Б кл І місце Пєтухова Л.А. 

Галушка О. 8-А кл ІІ місце Заблоцький О.В. 

 

Українська мова 

Криворучко В. 10 кл ІІІ місце Мироненко В.В. 

Бондаренко Д. 11 кл ІІІ місце Сокульська Л.С. 

 

Математика 

Шевченко О. 6-А кл ІІ місце Шульга Г.М. 

 

Хімія 

Гашицький М. 9-А кл ІІ місце Нагірна Л.В. 

Ніклонський А. 8-А кл  ІІІ місце Нагірна Л.В. 

Бондаренко Д. 11 кл ІІІ місце Нагірна Л.В. 

Мисник М. 11 кл ІІІ місце Нагірна Л.В. 

 

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад: 

 
Хімія 

Гашицький М. 9-А кл ІІІ місце Нагірна Л.В. 

 



 

 
Трудове навчання 

Жорова Н. 8-Б кл І місце Пєтухова Л.А. 

Галушка О. 8-А кл ІІ місце Заблоцький О.В. 

 

Конкурс ім. Т.Г. Шевченка 

Шевченко К. 6-В кл ІІІ місце Голубенко О.І. 

Жорова Н. 8-Б кл ІІ місце Голубенко О.І. 

Худолій С. 9-Б кл ІІ місце Мироненко В.В. 



Бондаренко Д. 11 кл ІІ місце Сокульська Л.С. 

      Проблема виховної роботи школи на 2017-2018 н.р.: «Налагодження 

безперервності процесу становлення та соціалізації особистості, поступове 

засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик 

свідомості і поведінки, забезпечення спадкоємності та відтворення соціального 

досвіду» 

Мета виховної роботи школи: «Піднесення загального рівня культури, 

формування професійно підготовленої, творчої високоморальної особистості». На 

реалізацію поставленої мети були розроблені та реалізовані протягом навчального 

року відповідні завдання. 

Учні школи показали високі результати участі в конкурсах військово-

патріотичного спрямування. 
 

 

 

Міський/кількість учасників 

 

Обласний /кількість 

учасників 

 

Результативність 

Конкурс знавців історії ЗСУ гри 

«Випробування - 2018» та 

«Джура»/6 

 18 місце 

Конкурс снайперів – стрільців за 

програмою військово – 

патріотичної гри «Випробування - 

2018» та «Джура»/6 

 14 місце 

Конкурс санітарних постів гри 

«Випробування - 2018»/6 

 5 місце 



Конкурс постів цивільного 

захисту гри «Випробування - 

2018»/6 

 4 місце 

Конкурс знавців туризму гри 

«Випробування - 2018»/6 

 4 місце 

Фінальні змагання військово – 

патріотичних ігор 

«Випробування» та «Джура»/9 

 8 місце 

 Обласні військово – 

спортивні змагання «Юний 

захисник Батьківщини»/5 

ІІ місце 

 Обласні військово – 

спортивні змагання до Дня 

ЗСУ України/5 

І місце 

 Відкриті обласні військово 

– спортивні змагання до 

«Дня СБУ»/7 

І місце 

 

 

 

 

 

Відкриті обласні військово 

– спортивні змагання 

«Каскад - 2018» 

присвячений Дню 

Перемоги/7 

ІІ місце 

 

 

 
   



В школі  велика увага приділяється туристсько-краєзнавчій діяльності. 

Протягом навчального року учні школи з екскурсіями відвідали м. Львів, 

Миколаїв, Одесу, історико-розважальний комплекс «Зелені хутори Таврії», 

туристичну базу «Чайка». Були організовані екскурсії містом, екскурсії на завод 

«Данон», до Приватбанку, метеостанції, військової частини, тощо. 

В школі  працює 3 гуртка туристично-краєзнавчого напрямку: 

-     гурток спортивного орієнтування (кер. Мізернюк В.В.) від ХБДЮТ, який 

відвідує 14 учнів; 

- шкільний історико-краєзнавчий гурток «Спадщина рідного краю»(кер. 

Мангасарян А.А.), який відвідує 15 учнів; 

- шкільний гурток «Юні історики-краєзнавці» (кер. Вереш В.Й.), який 

відвідує 14 учнів. 

Учні закладу брали участь у наступних заходах: 

Міський/кількість учасників 

 

Всеукраїнський/кількість 

учасників 

 

Результативність 

Міський конкурс «козацькі 

стежини»/5 

 І місце 

 Міський етап 

Всеукраїнської 

експедиції учнівської та 

студентської молоді 

«Моя батьківщина - 

Україна»/2 

 I місце 

Спортивне орієнтування/6  ІІ місце 

Вихованці гуртка спортивного орієнтування (кер. Мезернюк В.В.) Мисник Д. 

та Нагорний І. неодноразово займали призові місця на обласних, Всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях з техніки пішохідного туризму та спортивного 

орієнтування.  

 

Залишається стабільно високим рівень роботи закладу з науково-технічного 

напряму. Учні школи взяли участь у більшості рейтингових заходів з науково-

технічної творчості та показали високі результати: 

Навч. рік  Міський 

учасників/ призерів 

Обласний  

учасників /призерів 

2017-2018  «Космічні фантазії»/13 

2017-2018 «Користувачів ПК»/1  

2017-2018 Конкурс з веб – дизайну/1  



2017-2018 Інтелектуальна гра 

«Що?Де?Коли?»6/0 

 

2017-2018 Фотоконкурс «Моя Україно»/1/0  
   

2017-2018 Конкурс «Технологія 

конструювання та моделювання 

одягу»/3 

 

2017-2018 Змагання  з початкового 

технічного моделювання 2/0 

 

2017-2018 Виставка з початкового 

технічного моделювання /2 

 

2017-2018 Міський етап молодшої ліги 

«Ерудит»/6 

 

На базі школи працюють спортивні секції – 12 секцій (проти 9 в минулому 

навчальному році), в них залучено 207   учнів школи (проти 132 в минулому 

навчальному році). 

Школа має 2 спортивні зали, спортивні майданчики. Активність участі учнів 

у масових спортивних змаганнях залишається стабільною.  

Міський 

учасників/ призерів 

Кількість 

учасників 

Місце в загальному 

заліку 

Старти надій  14 20 місце 

Шкіряний м’яч  10 14 місце 

Легкоатлетичне чотириборство 16 25 місце 

Футбол (юнаки) 16 - 

Козацький гарт 14 5 місце 

Крос 14 12 місце 

Баскетбол (юнаки)  10 12 місце 

Волейбол класичний (юнаки) 10 5 місце 

Волейбол класичний (дівчата) 10 16 -17 місце 

Плавання 14 ІІ місце 

Настільний теніс 4 - 

Шахи 4 13 місце 

Стрільба кульова 4 ІІІ (район) 

VII(місто) 

Пляжний волейбол (юнаки) 2 7 – 8 місце 

Пляжний волейбол (дівчата) 2 12 -13 місце 

Морське багатоборство 6 ІІІ місце 

 З метою розвитку творчих здібностей учні в школі працює 8 гуртків 

художньо-естетичного напрямку, до участі в них залучено 117 учнів. 

Протягом року учні школи прийняли участь та показали такі результати: 

 

Результативність Рівень змагань Назва заходу 

І-ІІ місце 

 

Міський 

 

Конкурс образотворчого мистецтва «Барви                            

Таврії» 

І місце Міський Фестиваль-конкурс театральних колективів 

«Театральна весна» 

Участь Обласний Конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Таврійський барвограй» 



Участь Всеукраїнський Фестиваль «Мельпомена Таврії» 

Участь Міський Фестиваль «Різдвяна зірка» 
 

 

 

 

 

 
 

 

У лютому пройшов місячник художньо-естетичного, крім цього протягом 

року проходили різноманітні загальношкільні заходи. Традиційно відзначаються 

фольклорні свята, до дні Св. Миколая, «Світ починається з любові» до Дня Св. 

Валентина, новорічні свята «Святкуємо разом», свято 8 березня, тощо. Проходили 

концерти артистів філармонії, вистави лялькового театру,  учні відвідували музеї, 

кінотеатри. 



   

Виховання у дітей та підлітків ціннісного ставлення до природи має 

забезпечити молоде покоління знанням про сучасні проблеми екології, виховувати 

любов та бережливе ставлення до природи. Цікавими та змістовними були шкільні 

заходи з екологічного напрямку. Двічі на рік проходить акція «Збережи дерево – 

здай макулатуру». В школі працює гурток екологічного напрямку, вихованці яких 

показали такі результати: 

Міський 

учасників/ призерів 

Обласний 

учасників/ 

призерів 

Всеукраїнський 

учасників/ призерів 

 

 

  Всеукраїнська акція 

Птах року – 2017 

«Канюк звичайний» /3 

ІІ місце 

   Всеукраїнський конкурс 

«Мій рідний край – моя 

земля» /1 

- 

Конкурс на краще есе 

«Чистий двір, чисте 

місто та чиста ріка 

починається з кожного»/ 

1 

  ІІІ місце 

Конкурс за кращий 

малюнок «Діти за чисту 

енергію» /3 

  - 

  Обласної виставки 

«Букет замість 

ялинки» / 2 

 ІІ місце  

Заочний конкурс 

«Думай глобально. Дій 

локально»/ 5 

  - 



  Міський етап 

Всеукраїнського 

конкурсу дитячого 

малюнку «Зоологічна 

галерея» / 2 

- 

  Міський етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

експериментально – 

дослідницьких робіт із 

природознавства «Юний 

дослідник» /1 

І місце 

Конкурс відеороликів 

«Zero Waste School» /5 

  - 

Науково – екологічна 

акція «Захистимо від 

отруєння солями важких 

металів родючі грунти 

Херсонщини» /5 

  - 

 Протягом навчального року в закладі здійснювалося виховання у дітей та 

підлітків ціннісного ставлення до себе. Цей напрямок роботи включає 

забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона та зміцнення їх здоров`я, 

формування фізичних здібностей особистості, розвиток творчих здібностей учнів, 

роботу з обдарованою молоддю. Турбота про здоров`я дитини – першочергове 

завдання вчителів, батьків, вихователів. Учні школи обов’язково проходять 

медичний огляд в установленому порядку. Медична допомога відповідає 

сучасним вимогам. В школі забезпечувалась належна увага ефективній 

просвітницькій роботі з сім’єю щодо виховання здорової дитини, профілактики 

захворювань та їх ускладнень. 

З метою популяризації здорового способу життя, збереження та  зміцнення 

морального, фізичного та психічного здоров′я учнів у школі в листопаді було 

проведено місячник здорового способу життя, Дні здоров’я (вересень, травень), 

зустрічі з лікарями-фахівцями різних напрямків. За результатами медичного 

обстеження у 2017-2018 н.р. учні школи розподілені на групи для занять 

фізкультурою: спеціальна-20-3% учнів( 3% в минулому році), основна- 557-72% 

(проти 481-65% в минулому році), підготовча- 184-24% учнів( проти 231 -31% в 

минулому навчальному році), звільнено - 10 учнів. 

Влітку планується організований відпочинок учнів в позаміських, міських та 

пришкільному таборах, базах відпочинку.  

 Процент оздоровлення учнів в пришкільному таборі залишається 

стабільним, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні. 

Рік Пришкільні 

табори, 

майданчики 

Відпочинок Оздоровлення Всього 

оздоровлено 

% 

2015-2016 55 212 60 282 45 

2016-2017 64 277 63 340 52 

2017-2018 57     

  



Протягом навчального року проводилася робота щодо максимального 

охоплення учнів школи харчуванням. Харчування в цьому році здійснювала  

організація ТОВ Сервіс Гранд. Гарячим харчуванням було охоплено 100% учнів 1-

4 класів, 36% - учнів 5-9 класів, 9% - учнів 10-11 класів. Загальний процент 

охоплення гарячим харчуванням по школі склала -65.4 %. Всіма видами 

харчування охоплено 98%. 

 Протягом навчального року в школі проходили різноманітні заходи, 

направлені на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, 

попередження травматизму під час перерв та навчально-виховного процесу. Так в 

цьому навчальному році проводилися мультперерви, рухливі ігрові перерви, тощо. 

Учні школи приймали участь у міському огляді дружин юних рятівників. У школі 

з 2010 року організовано проведення бесід 15-хвилинок щопонеділка у початковій 

школі та за розкладом у школі ІІ-ІІІ ступеня, з метою забезпечення безпеки і 

охорони життя дітей як під час навчально-виховного процесу, так і у вільний час. 

Велика увага в школі приділялася профілактиці травматизму: вступні, цільові 

інструктажі, бесіди під час проведення екскурсій, проведення 15-ти хвилинок; у 

2017-2018 навчальному році не зареєстровано травм під час навчально- виховного 

процесу. Стан травматизму в школі аналізувався на нарадах при директорі 

протягом року. 

Протягом навчального року  в школі була організована робота учнівського 

самоврядування - організація об’єднаних лідерів (ООЛ), яку очолювала президент 

Норець Леся.  

Органи учнівського самоврядування співпрацювали з різними громадськими 

об’єднаннями, педагогами, батьками. Крім того учні приймають участь у 

плануванні, організації та проведені загальношкільних заходів, підводять 

підсумки конкурсів, змагань, визначають переможців, проводять рейди по 

дотриманню санітарного стану кабінетів, зовнішнього вигляду учнів, рейтинг 

активності класів, ведуть загальношкільні лінійки. 

В школі створена і працює рада профілактики, протягом року пройшло 9 

засідань ради профілактики. 

На внутрішкільному обліку в школі перебуває 1 учень: Строєв Давід (учень 

7-Б),  (проти 3 в минулому навчальному році). 

Асоціальних сімей на шкільному обліку – не має. 

За місцем проживання соціальним педагогом, класним керівником, 

батьківським комітетом, були відвідані родини дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, сім’ї яких опинилися в скрутних обставинах, 

дітей, які знаходяться на обліку.                         

Але залишаються проблемою пропуски учнями уроків, не пов’язані з 

хворобою. Завдання на новий навчальний рік залишається чіткий постійний 

контроль за відвідуванням учнями школи та робота з дітьми, схильними до 

правопорушень. 

Більшість заходів, які проводяться у закладі висвітлюються на шкільному 

сайті у рубриці «Новини» та «Виховуємо громадянина-патріота». 

Заклад тісно співпрацює зі спортивними школами, БДЮТ, ХЦНТТ, ПДЮТ, 

авіаклубом, Клубом юних моряків, дитячою музичною школою №1, дитячими 

бібліотеками, Херсонською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. 

Олеся Гончара, ляльковим та драматичним театрами, ККЗ «Кіновідеопрокатом», 

планетарієм, музеями міста, Спілкою ветеранів, Херсонською обласною 

організацією Товариства Червоного Хреста, Федерацією РБ «Вітязь», 

Херсонським обласним осередком Федерації Тхеквондо/ВТФ/України, 



громадською організацією «Херсонська міська організація Українського Союзу 

ветеранів Афганістану», Херсонським міським Товариством Українського 

Реєстрового Козацтва», Херсонською обласною організацією ТСО України.  

Організовано профорієнтаційну роботу з навчальними закладами міста та 

України різних рівнів акредитації.                   

У своїй діяльності з кожним роком зміцнюється  матеріально-технічна база 

школи. Адміністрація  школи приділяє належну увагу збереженню та оновленню 

шкільного майна. Організовується проведення косметичних ремонтів класів, 

вестибюлів, коридорів, східних маршів, туалетів. 

В 2017-2018 рр. за бюджетні кошти здійснено капітальний ремонт м’якої 

покрівлі школи загальною вартістю 192 291,00 грн. та капітальний ремонт їдальні 

загальною вартістю 423 143,00 грн. Придбано два телевізори загальною вартістю 

40 000,00 грн. на комп’ютери 11 шт. загальною вартістю 127 000,00 грн.                                 

 





 

За батьківські кошти оновлені меблі: для їдальні (стільниці – 25 шт. 

загальною вартістю 26 000,00 грн. та лави – 50 шт. загальною вартістю 9000,00 

грн.), придбано фіранки для їдальні загальною вартістю 5 300,00 грн., для 1-А 

класу оновлені парти загальною вартістю  8500,00 грн., придбана шкільна дошка - 

2580.00 грн., в кабінет 205 придбано  комплект учнівський (стіл + 2 стільці) – 16 

шт. загальною вартістю 17 120,00 грн., в кабінеті 315 корпусні меблі загальною 

вартістю 7 500,00 грн., проекційний екран загальною вартістю 1 937,00 грн. 

Встановлені на даху школи дверні металопластикові люки загальною вартістю 

3 700,00 грн. Зроблено капітальний ремонт комп’ютерного класу загальною 

вартістю  32 540,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Замінено всього по школі на металопластикові 123 вікна: в 2017 році встановлено  

нове вікно в гімнастичному залі – 1 шт. 

 Згідно з «Зеленим паспортом» загальна площа шкільного подвір'я становить 

23525 м2; земля, що надана школі, використовується раціонально. Територія 

школи проїзна та пішохідна заасфальтовані. Кожен рік збільшується кількість 

зелених насаджень. 

Є майданчики для проведення шкільних лінійок та свят, для вивчення 

правил дорожнього руху, для фізичного розвитку учнів, для дитячого дозвілля. 

Пришкільна територія знаходиться в задовільному стані і є зоною відпочинку для 

учнів та їх батьків 

Шкільні приміщення використовуються раціонально. Адміністрація  школи 

приділяє належну увагу збереженню шкільного майна. 

 Із вищесказаного слід вважати завдання на 2017-2018 н.р. виконаними. 

          У 2017-2018 н.р. учителі опрацювали V аспект науково-методичної 

проблеми “Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому 

просторі». V аспект - результативно – оцінювальний етап соціалізації, на якому 

здійснюється оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору 

на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки 

педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків та 

учнівської молоді. 

Суспільно важливе завдання для освітян -   забезпечити розбудову такого 

освітнього простору,  у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала 

б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала 

досвіду взаємодії з соціумом. 

  2018-2019 н.р.– результативно – оцінювальний етап соціалізації, на 

якому здійснюється оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього 

простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану 

підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків 

і  учнівської молоді. 

Завдання на 2018-2019 н.р.: 

1.Продовжити впровадження нового Державного стандарту в роботу 

2.Впроваджувати ідеї НУШ. 

            3.Спрямовувати роботу педагогічних працівників та інших                                    

спеціалістів на збагачення змісту освіти. 

4.Впроваджувати економічну (фінансову) соціалізацію молоді. 

5.Забезпечити цілісність процесів саморозвитку та соціалізації дитини. 

6.Активізувати роботу з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей. 

  7.Формувати в учнів  потреби у здоровому способі життя. 

Педагогічний колектив школи для досягнення мети взаємодіє з батьківським 

комітетом. який очолює Ковальова Катерина Іванівна. Хочу подякувати батькам 

за фінансову підтримку діяльності школи. 

Я вдячний педагогічному колективу, технічному персоналу та батьківській 

громаді за співпрацю в справі навчання та виховання учнів школи та готовий 

вислухати пропозиції та зауваження. Я вважаю свою роботу задовільною та 

прошу Вас оцінити мою роботу, як директора Херсонської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 44 Херсонської міської ради. 

Дякую за увагу. 



14 червня 2018 року 

Директор школи                             О.А. Перегняк 

 

 

 

 


