
Шановні члени  трудового   колективу, батьки,  представники  громадськості! 

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки  

роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018-2019 

навчального року. 

Звітування  керівників  здійснюється  з  метою  подальшого  утвердження  відкритості 

та  демократичності  державно-громадської   системи  управління  освітою.  Завдання  такого  

звітування забезпечити  прозорість,  відкритість,  демократичність  в роботі  школи,  

залучення    громадськості  до  співпраці.  

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася 

Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов‟язками 

директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що 

регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 

Будівля нашої школи прийнята в експлуатацію у листопаді 1939 року. Територія 

шкільної земельної   ділянки налічує  0,884 га.   Школа  має  державний    акт  на  право  

власності  на  землю. 

За Статутом  навчальний  заклад є Комунальним Закладом «Лисичанська 

спеціалізована школа І-ІІІ  ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області».  

У навчальному закладі визначені українська і російська мови навчання (за бажанням 

батьків), а саме: 

Мова 

навчання 

Май- 

бутні 

1кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

українська 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

російська 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 

На початок навчального року в закладі навчалось 1078  учнів. Було укомплектовано 43 

класи. 

Слід відзначити  зростання мережі за останні  5 років: 

Навчальний 

рік 

Початкова 

школа 

Основна 

школа 

Старша 

школа 

Загальна 

кількість 

учнів 

Загальна 

кількість 

класів 

2015/2016 454 438 58 950 40 

2016/2017 490 468 66 1024 42 

2017/2018 490 471 74 1035 43 

2018/2019 510 490 78 1078 43 

2019/2020 510 540 93 1156 44 

 

254  учні 3-4-х класів  навчаються в ІІ зміну. 

Учнівський контингент відповідає кількості учнів у алфавітній книзі та підтверджений 

відповідними наказами. У школі ведеться робота щодо збереження шкільної мережі. Середня 

наповнюваність класів відповідає нормативним вимогам та становить 26-27 учнів. 



У школі навчаються діти  з сімей  пільгових категорій (станом на 01.06.2019р.) 

багатодітні УБД переселенці малозабезпечені діти сироти 

або позбавлені 

батьківського 

піклування  

Діти з 

особливими 

потребами 

38 95 99 2 14 20 

3,5% 8,8% 9,1% 0,2% 1,3% 1,9% 

Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації навчального закладу. 

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій 

відвідувались за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна 

робота. 

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та 

злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, адміністрації школи, 

учнівського самоврядування та постійного зв‟язку з батьками. 

У червні 2019 р. 140 дітей пільгових категорій, обдарованих та тих, які перебувають на 

диспансерному обліку, мають можливість відпочивати   в  пришкільному мовному  таборі. 

Сьогодні школа працює за навчальним планом гуманітарного спрямування та 

спеціалізацією в галузі іноземних мов. В 2 - 11 класах поглиблено вивчається англійська 

мова. 

Згідно з освітньою програмою на 2018/2019 н.р. учні починають вивчати іноземну мову 

(англійську) з першого класу, з 5 класу учні починають вивчати другу іноземну мову 

(німецьку або французьку). 

Кількість класів з поглибленим вивченням англійської мови: 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

0 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 

 

Профільне навчання 

Ведеться послідовна спрямована робота на створення умов для розвитку навчально-

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи, 

підготовка до свідомого професійного самовизначення. Враховуючи потреби учнів, 

побажання батьків (з‟ясовується шляхом анкетування і приймається на батьківських зборах), 

фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі 

диференціації навчання  організовується за 2  напрямами:   філологічним та природно-

математичним. 

 

Напрям філологічний природничо-математичний 

Класи 10а,11а 10б, 11б 



Основним завданням школи є формування в учнів комунікативної компетенції, що 

передбачає оволодіння мовами як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь 

використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур. Мета – послідовне і 

всебічне вивчення англійської, німецької та французької мов. 

У 2017/2018 навчальному   році  на базі школи  облаштовано Ресурсний центр 

Британської ради. Це місце,  де діти мають змогу долучитись до країни знань та мрій 

англійською мовою. Цей центр допоможе вчити та пізнавати навколишній світ цікаво і 

яскраво, тому що має багато різнокольорових, гарно надрукованих книжок англійською 

мовою. Ці книги – скарб, який стане у принаді всім дітям. 

Освітня програма навчального закладу включає інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  навчальні 

предмети та курси за вибором: 

Початкова школа Основна школа Старша школа 

Російська мова  Російська мова Історія України І половини 

ХХ століття  в особах 

Музичне мистецтво  Стилістика сучасної 

української мови 

Культура добросусідства   

 

Класно-урочна система організації занять поєднується з індивідуальною формою 

навчання. 

 В 2018/2019 н.р. 5 учнів початкової школи,   2 учні основної школи та 1 учениця   

11класу за станом здоров‟я навчалися на зазначеній формі навчання. Крім урочної діяльності 

(згідно розкладу) деякі з них   були охоплені й позакласними формами гурткової  та виховної  

робіт. 

 

Для учнів 1-2 класів в позаурочний час організовано 2  групи продовженого дня. 

Заклад  співпрацює  згідно  угоди   з     ДНЗ  «Дюймовочка» та  «Росинка», як результат 

-  їх випускники 1 вересня  стають  учнями 1 класу нашої  школи. 

 

Працевлаштування  

- випускників 11 класу 

Кількість 

випускників 

У закладах вищої 

ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 

У закладах вищої 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

У закладах 

професійної освіти 

36 34 2 0 

 



- випускників 9 класу  

Кількість 

випускників 

10  клас денної 

школи 

У закладах 

професійної освіти 

У закладах вищої 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

72 45 11 16 

 

Педагогічний колектив школи 

У спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №8 з поглибленим вивченням англійської мови  

працює 78 педагогічних працівників. 

З них: 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Спеціаліст 

 

Старший 

учитель 

Учитель-

методист 

34 17 10 17 13 11 

 

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проводилася за 

планом, згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів України. Під час проведення атестації не допускалися 

порушення дотримання положення про атестацію. Закономірним у ході атестації 

педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що  простежується протягом 5 років. 

 

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та 

кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи. Вчителі  викладають  

предмети  за  фахом,  . 

 

Про якість освіти свідчить кількість відмінників навчання, нагороджених 

Похвальними грамотами та медалями:  

ІІ- ІV класи V- VІІІ класи Х класи ІХ класи 

 

ХІ класи  

перспектива 

Всього  

78 20 3 6 4 111 

7,2% 1,9% 0,3% 0,6% 0.4% 10,3% 

 

Щорічно учні школи є учасниками та переможцями Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, Міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.      

 



У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів учні школи посіли 

призові місця:  

Назва предмета ПІБ учня клас Вчитель 

Англійська мова Одайник Дар‟я   10а Атабаєва Н.М. 

Інформатика Каліхман Тимофій   11б Рябоконь Є.В. 

Англійська мова Товмасян Марія 11а Атабаєва Н.М. 

Хімія  Пятушко Руслана 10б Подоляко Л.П. 

Історія Шаров Мирослав 10б Касатова О.Л. 

Математика  Славінський Всеволод 9б Солодовник Т.В. 

Хімія  Славінський Всеволод 9б Подоляко Л.П. 

Правознавство Бутко Ксенія   9а Велика М.В. 

Технічна праця Копиця Анатолій 9в Ігнатов С.В. 

Математика  Тимченко Данило 7а Миргородська О.В. 

Географія Григорова Вероніка 8а Мєтлицька О.П.  

Німецька мова  Басарєва Олена 9а Дегтяренко Л.В. 

Німецька мова  Болдирєва Лоліта 9а Дегтяренко Л.В. 

Обслуговуюча праця, Криволапова  Аліка 10а Старова Н.Л. 

Екологія Костюченко  Поліна 11б Гриценко С.М. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів учні школи 

посіли призові місця: 

Назва предмета ПІБ учня клас місце Вчитель 

Англійська мова Товмасян Марія 11а І Атабаєва Н.М. 

Англійська мова Одайник Дар‟я 10а ІІІ Атабаєва Н.М. 

Математика  Тимченко Данило 7а ІІ Миргородська О.В. 

Географія  Григорова Вероніка 8а ІІ Мєтлицька О.П. 

Хімія  Славинський Всеволод 9б ІІІ Подоляко Л.П. 

Хімія Пятушко Руслана 10б ІІІ Подоляко Л.П. 

Німецька мова  Болдирєва Лоліта 9а ІІІ Дегтяренко Л.В. 

 

Для зайнятості школярів у позаурочний час в школі працюють гуртки, які 

задовольняють різноманітні інтереси учнів: 

Назва гуртка Кількість учнів Керівник 

«Мистецтво  нашого народу» 19 Лєйко І.М. 

«Малюк» 20 Литвинець О.Г. 

«Вирішення конфліктів мирним 

шляхом. 

10 Кєрімова І.М. 



Базові навички медіації».  

«Джура» 20 Мала К.С. 

 

У школі   створюються  умови    для використання у навчально-виховному процесі 

інформаційно -  комунікативних      технологій: 

Інтерактивна дошка М/м пристрій Ноутбуки Комп‟ютери 

2 32 33 49 

 

Протягом 2018/2019 н. р. в закладі застосовуються такі інноваційні технології навчання: 

WEB 2.0 Хмарні сервіси в освіті 

Learning Apps Office365 

Kahoot  

Prezi  

Googleформи  

Он лайн ігри   

Тести он лайн  

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої 

обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів. 

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості 

дітей та  максимальне сприяння їхньому розвитку.  З цією метою щорічно поповнюється 

банк  даних «Обдарована  дитина». 

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. 

Захід Результативність участі Вчитель 

Міжнародний конкурс 

комп‟ютерної 

грамотності «Бобер»  

диплом «Відмінний результат» -1 

диплом «Добрий результат» - 5 

диплом «Відмінний результат» -11 

Вчитель Рябоконь Є.В. 

Акція «Мій рідний край 

Луганщина» (обласний 

конкурс)  

І місце в номінації «Тут все моє і 

звідси родом я».   

Вчитель Мєтлицька О.П. 

Міський конкурс «Світ 

собак» 

І і ІІ місця 

Дипломи лауреатів конкурсу -7  

Вчитель Гриценко С.М. 

Всеукраїнський конкурс 

мультимедійних 

проектів «Врятувати  від 

забуття» 

Результат не оголошено Вчитель Мєтлицька О.П. 

Всеукраїнський еколого-

освітній проект 

«Компола» 

ІІ місце Вчитель Гончарова О.В. 

Міжнародний 

природничий 

інтерактивний конкурс 

«Колосок-2018» 

Результат не оголошено 

20 учасників 

Вчитель Гончарова О.В. 

ІІ Всеукраїнська Диплом І ст.- 3 Вчитель Дорохіна О.О. 



інтернет-олімпіада «На 

урок» 

Диплом ІІ ст.- 2 

Диплом ІІІ ст.- 4 

Сертифікат учасника-6 

Вчитель Гончарова О.В. 

Регіональний еколого-

просвітницький проект 

«Лисичанськ сортує» 

Грант Вчитель Гончарова О.В. 

Обласна акція «Захист 

птахів: вирішення 

питань забруднення 

пластиком» 

Результат не оголошено Вчитель Дорохіна О.О. 

Регіональний  творчій 

конкурс «Сіверський 

Донець - очима молоді». 

Зробимо нашу річку 

чистою від пластику та 

фосфатів» 

Результат не оголошено Вчитель Подоляко Л.П. 

Вчитель Дорохіна О.О. 

Вчитель Гончарова О.В. 

Міжнародний конкурс 

«Кенгуру»  

Результат не оголошено 

13 учасників 

Методичний центр «Точні 

науки»  

Регіональний Турнір 

пам‟яті І.І. Антипова   

І місце 

  Тимченко Д. 

Вчитель 

Миргородська О.В. 

Турнір пам‟яті Г.Г. 

Євграфова 

8 учасників  

Призових місць немає 

Методичний центр «Точні 

науки» 

Регіональний конкурс з 

фізики ім. М.І. 

Германчука 

ІІ місце Вчитель Галенко А.М. 

Міські змагання з 

стритболу 3х3(хлопці)

  

ІІ місце Вчитель Дінчиян Н.Б. 

Міські змагання з 

стритболу 3х3(дівчата)

  

ІІ місце Вчитель Бєла О.М. 

Міські змагання «Старти 

надій»  

ІІІ місце  Вчитель Дінчиян Н.Б.  

Міські змагання з 

баскетболу 3х3 серед 

дівчат 

ІІ місце Вчитель Бєла О.М. 

І-й (міський) етап 

Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-

патріотичної гри "Сокіл" 

("Джура") 

ІІІ місце Вчитель Мала К.С. 

Міський конкурс з 

декоративно-ужиткового 

мистецтва(міський) 

І місце Вчитель Старова Н.Л. 

Всеукраїнський конкурс 

малюнків «Маю Право» 

Результат не оголошено Вчитель Кєрімова І.М. 

Конкурс з українського 

писанкарства  

ІІІ місце Вчитель Кєрімова І.М. 

ІІІ Міжнародний 

конкурс наукових і 

мистецьких робіт ім. В. 

Маняка та Л. Коваленко

    

Диплом лауреата конкурсу   Вчитель Косенко Т.Ж. 

XIV Міжнародний ІІІ місце Вчитель Косенко Т.Ж. 



конкурс творчих робіт 

школярів, студентів, 

аспірантів і вчителів 

«Уроки війни та 

Голокосту – уроки 

толерантності» 

ХV Міжнародний 

конкурс творчих робіт 

школярів та вчителів 

«Уроки війни та 

голокосту–уроки 

толерантності» 

Розробка виховної години «Ворог 

життя - це байдужість» (усний 

журнал, присвячений  творчості 

єврейського письменника Елі 

Візеля лауреата Нобелівської 

премії миру,  в‟язня нацистських 

концтаборів). 

Вчитель Косенко Т.Ж. 

Вчитель Пивоварова Т.В. 

Всеукраїнський 

історичний конкурс 

«Лелека» 

золотий Лелека – 1 

срібний Лелека - 28 

бронзовий Лелека -9 

Вчитель Косенко Т.Ж. 

XVIII Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості, присвячений 

Шевченківськім дням - 

2019. Номінація "Історія 

України і 

державотворення" 

І місце  Вчитель Касатова О.Л. 

Обласний конкурс 

«Луганщина – мій 

рідний край»  

Результат не оголошено Вчитель Велика М.В. 

Міжнародний конкурс 

Tech Pills for Teachers 

(Технічні пігулки для 

вчителів) 

Переможець міжнародного 

конкурсу 

Вчитель Касатова О.Л. 

ІІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» з англійської мови 

 Вчитель Шатрук Я.В. 

Вчитель Фьодорова А.В. 

Всеукраїнський 

інтернет-конкурс 

«Безпечний інтернет» 

 Методичний центр 

«Лінгва» 

Всеукраїнський 

різдвяний інтернет-

конкурс «Зимові свята в 

традиціях нашого 

народу» 

Дипломи  

І ступень- 

ІІ ступень- 

ІІІ ступень – 

Сертифікати- 

Вчитель Шатрук Я.В. 

 Міжнародна гра зі 

світової літератури 

«Sunflower» 

Регіональний рівень: 

І ступінь – 4 

ІІ ступінь – 1 

ІІІ ступінь – 7 

Всеукраїнський рівень: 

І ступінь – 1 

ІІ ступінь – 2 

ІІІ ступінь – 3 

Координатор  

Вчитель Соловьова О.А. 

Вчитель Кравцова В.П. 

Вчитель Пивоварова Т.В. 

 Міський етап щорічного 

обласного гуманітарного 

конкурсу           

учнівської молоді 

«Космічні фантазії» в 

ІІ місце Кравцова В.П. 



номінації «Література» 

Всеукраїнський конкурс 

з французької мови 

«Галлус» 

Золотий сертифікат - 12 Вчитель Гарбуз А.Ю. 

Всеукраїнський конкурс  

з німецької мови 

«Орлятко» 

Золотий сертифікат - 1 

Срібний сертифікат - 12 

Бронзовий сертифікат - 10 

Сертифікат учасника - 12 

Вчитель Дегтяренко Л.В. 

Вчитель Мельничук О.К. 

Всеукраїнський конкурс 

з англійської мови 

«Гринвіч» 

Золотий сертифікат - 54 

Срібний сертифікат - 29 

Бронзовий сертифікат - 10 

Сертифікат учасника - 36 

Методичний центр 

«Лінгва» 

Міжнародна онлайн 

вікторина «LET`S 

DISCOVER THE 

WORLD TOGETHER» 

Імена переможців оголошував 

Надзвичайний та Повноважний 

посол Естонії в Україні пан Герт 

Антсу. Переможцями стали  учні 

Лисичанської спеціалізованої 

школи Носаль М. (5-А клас) та 

Воронова А.(5-Б клас). 

Вчитель Хафізова О.Ю. 

І Всеукраїнський 

учнівський літературно-

мистецький конкурс 

«Стежками Каменяра» 

 Учасник Удодова Т. Вчитель Усцова В.В. 

Міський етап. ХVІІІ 

Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості в 

номінації «Література». 

Він проводиться під 

гаслом «Об‟єднаймося 

ж, брати мої!». 

І місце 

Скрипкін М. 

Вчитель Пивоварова Т.В. 

Міський конкурс «Герої 

поруч» 

І місце  

Удодова Т. 

Вчитель Усцова В.В. 

Міський та обласний 

етапи. Конкурс "Чому я 

поважаю професію 

військового" 

І місце 

Дремлюга А. 

ІІ місце (область) 

Вчитель Усцова В.В. 

Всеукраїнська 

українознавча гра 

«Соняшник» 

79 учнів (5-11 кл.) 

23 диплома Всеукраїнського рівня  

30 дипломів регіонального рівня  

сертифікати 

Координатор Дерев‟янко 

О.В. 

Вчитель Усцова В.В. 

Вчитель Гаврилюк А.О. 

Вчитель Дерев‟янко О.В. 

Вчитель Керносенко Н.В. 

Вчитель Череміна Н.А. 

Обласний турнір юних 

журналістів 

І місце 

Команда «231 розряд» 

Керівник  

Керносенко Н.В. 

Всеукраїнський турнір 

юних журналістів 

 

ІІІ місце Удодова Т. Вчитель Керносенко Н.В. 

Всеукраїнський конкурс 

«Я – журналіст» 

Всеукраїнський етап 

Гран-прі  

Удодова Т. 

Диплом «Найкращий рецензент» 

Удодова Т. 

 

Вчитель Усцова В.В. 



Всеукраїнський конкурс 

«Змагаймось за нове 

життя!»: 

Міський  етап в 

номінації «Література» 

 

 

 

І місце Керносенко О. 

І місце Удодова Т. 

 

  

 

 

 

Вчитель Керносенко Н.В. 

 

 

 

  Всеукраїнський 

конкурс «Змагаймось за 

нове життя!» Міський 

етап в номінації 

«Малюнок» 

І місце Дерев‟янко М. Вчитель Дерев‟янко О.В. 

Міський конкурс «Проба 

пера» 

Подяки Дремлюга А., Якіна Н.,  

Удодова Т. 

Вчитель Усцова В.В. 

Пошуково-дослідницька 

робота «Захисники 

Вітчизни – учасники 

АТО, волонтери, 

активісти майдану» 

І місце 

Науменко О., Удодова Т., 

Тимченко Д. 

Вчитель Усцова В.В. 

Всеукраїнський конкурс 

есе «Моя майбутня 

професія» в рамках 

проекту «Моя кар‟єра в 

Україні». 

Фіналістка Пятушко Р. Вчитель Керносенко Н.В. 

Конкурс відгуків 

школярів «Читай-пиши» 

Керносенко О. 

Пятушко Р. 

Вчитель Керносенко Н.В. 

Всеукраїнський дитячий 

літературний конкурс «Я 

– майбутнє України» 

Керносенко О. Вчитель Керносенко Н.В. 

Всеукраїнський конкурс  

#SuperUrok 2019 

 Вчитель Керносенко Н.В. 

Обласний гуманітарний 

конкурс «Космічні 

фантазії» (міський етап) 

І,ІІ місця 

Буйновська А. 

Легенька Є. 

Вчитель Гаврилюк А.О. 

Онлайн- олімпіада з 

української мови та 

літератури, зі світової 

літератури від освітнього 

проекту «На Урок» 

Дипломи І, ІІ, ІІІ ст. - 43 

Сертифікати учасників 

Вчитель Керносенко Н.В. 

Вчитель Череміна Н.А. 

Онлайн-конкурс від 

освітнього проекту «На 

Урок» «Зимові свята в 

традиціях нашого 

народу» 

Дипломи І ст.– 9  

Дипломи ІІ ст.– 3 

Дипломи ІІІ ст. – 4 

Сертифікати учасників – 10 

Вчитель Дерев‟янко О.В. 

Вчитель Керносенко О.В. 

Онлайн-конкурс від 

освітнього проекту «На 

Урок» «Безпечний 

інтернет» 

Дипломи І ст.  - 7  

Дипломи ІІ ст.- 3 

Дипломи ІІІ ст. – 3 

Сертифікати учасників - 3 

Вчитель Дерев‟янко О.В. 

Шевченківський онлайн-

конкурс від освітнього 

проекту «На Урок» 

Дипломи Вчитель Череміна Н.А. 

Міжнародний конкурс 

творів «Сильні духом» 

Міжнародної 

Грамоти -9  Вчитель Усцова В.В. 



громадської організації 

«Світовий Конгрес 

Бойків» та 

Всеукраїнського 

об‟єднання 

«Письменники 

Бойківщини» 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта. До дня 

народження Т.Г 

Шевченка» 

Диплом І ступеня 

Диплом II ступеня  

Диплом III ступеня   

Сертифікат учасника 

Вчитель Керносенко Н.В. 

   

Стало доброю традицією участь учнів початкових класів у позашкільних конкурсах з 

навчальних предметів (керівник Волкова В.П.) таких, як Всеукраїнський конкурс з 

українознавства «Патріот», Всеукраїнських олімпіадах: «На урок», «Всеосвіта Зима 2018-

2019», «Всеосвіта Весна 2019», «Всеосвіта. До дня народження Т.Г Шевченка», «Всеосвіта 

Безпечний Інтернет»: 

Назва конкурсу Результат Кількість 

учасників 

Виконавець 

Всеукраїнська олімпіада  

«На урок»  

з математики 13.03.19р. 

 

Диплом II ступеня-3  

Диплом III ступеня-2   

Сертифікат учасника-9 

14 Вчитель  

Стиранець Н.В. 

4-Б 

Всеукраїнський конкурс 

з українознавства 

«Патріот» 

 33 НМЦ «Дитинство» 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2018-

2019» з математики 

Диплом І ступеня-2  

Диплом ІІ ступеня-3  

Диплом ІІІ ступеня-3  

Сертифікат за участь-4  

12 Вчитель  

Смірнова К.В. 

1-Г 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта. До дня 

народження Т.Г 

Шевченка» 

Диплом І ступеня -8 

Диплом II ступеня-3  

Диплом III ступеня-3   

Сертифікат учасника-1 

15 Вчитель  

Корбан Л.А. 

3-Д 

Всеукраїнська олімпіада 

«На урок»  

з української  мови 

26.02.2019 р. 

Диплом І ступеня -9 

Диплом II ступеня-5  

Диплом III ступеня-1   

Сертифікат учасника-3 

18 Вчитель  

Корбан Л.А. 

3-Д 

Всеукраїнська олімпіада  

«На урок»  

з математики  

15.03.2019 р. 

 

Диплом І ступеня -5 

Диплом II ступеня -4 

Диплом III ступеня-3   

Сертифікат учасника-1 

13 Вчитель  

Корбан Л.А. 

3-Д 

Всеукраїнська олімпіада 

«На урок»  

з основ здоров„я 

Диплом І ступеня -9 

Диплом II ступеня -3 

Диплом III ступеня -0  

Сертифікат учасника-1 

13 Вчитель  

Корбан Л.А. 

3-Д 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна 2019» 

Диплом І ступеня -6 

Диплом II ступеня -7 

20 Вчитель  



 з української мови 

06.05.19р. 

Диплом III ступеня-4   

Сертифікат учасника-3 
Безбожна І.В. 

3-А 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Безпечний 

інтернет» 19.02.2019 р. 

Диплом І ступеня -9 

Диплом II ступеня -3 

Диплом III ступеня  -0 

Сертифікат учасника-1 

13 Вчитель  

Корбан Л.А. 

3-Д 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна 2019» 

з української мови   

09.05.19р. 

 

Диплом І ступеня -9 

Диплом II ступеня-5  

Диплом III ступеня -3  

Сертифікат учасника-7 

24  Вчитель  

Стиранець Н.В. 

4-Б 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна 2019» 

 з української мови 

06.05.19р. 

Диплом І ступеня-3 

Диплом II ступеня -5 

Диплом III ступеня-6   

Сертифікат учасника-11 

25 Вчитель  

Волкова В.П. 

3-Б 

Конкурс «Безпечна 

дорога до школи» на 

сайті освітнього 

українського проекту 

«Всеосвіта». 

 

 48 Вчитель  

Козорєзова М.О. 

Вчитель  

Терещенко Н.М. 

4 – Д, 2 - Б 

Педагогічний колектив школи бере активну участь в обласних, міських, всеукраїнських 

та міжнародних нарадах, семінарах, тренінгах, конференціях, конкурсах: 

Дата Назва заходу ПІБ учасників Місце 

проведення 

01.04.2019 

04.04.2019  

Міжнародна конференція Education 

Exchange від Microsoft E2   

Касатова О.Л. м. Париж 

01.11.2018 

03.11.2018 

Тренінг програми  «Активні громадяни» 

за сприяння Британської Ради в Україні. 

Цуканова О.В.  

Кєрімова І.М. 

м. Лисичанськ 

12.02.2019 

14.02.2019 

Тренінг для педагогічних працівників 

закладів освіти «Безпечні школи» - 

«Створення системи протидії насильству 

та булінгу, що сприяє безпечному 

освітньому середовищу та участі дітей, 

враховуючи можливості шкільних служб 

порозуміння» 

Науменко В.В. 

Головня М.Б. 

м. Київ 

11.02.2019 

13.02.2019 

Семінар-нарада «Безпечна і дружня до 

дитини школа» за участю членів 

міжсекторальної робочої групи, 

партнерів проекту, регіональних 

координаторів, представників пілотних 

закладів освіти Донецької і Луганської 

області. 

Никифоренко 

Г.М. 

Гаврилюк А.О. 

м. Київ 

22.02.2019 Тренінг «Створюємо інклюзивне освітнє 

середовище у закладах загальної 

середньої освіти в межах реалізації 

проекту «Безпечна і дружня до дітей 

школа»». 

Краснопьор 

О.М. 

Литвинець О.Г. 

м. Лисичанськ 

26.02.2019 Тренінг для технічного персоналу школи  

щодо протидії насиллю та булінгу у 

дитячому середовищі. 

Науменко В.В. 

Головня М.Б. 

м. Лисичанськ 



22.02.2019 Тренінг для педагогічних  працівників  

школи  щодо протидії насиллю та 

булінгу у дитячому середовищі. 

Науменко В.В. 

Головня М.Б. 

м. Лисичанськ 

27.02.2019 Тренінг «Протидія булінгу в учнівському 

середовищі» для учнів – лідерів  7-11кл.  

Науменко В.В. 

Головня М.Б. 

м. Лисичанськ 

28.02.2019 Тренінг «Протидія насильству та булінгу 

у закладах освіти» для батьківської 

громади. 

Науменко В.В. 

Головня М.Б. 

м. Лисичанськ 

24.09.2018 Тренінг "Базові навички 

медіатора/медіаторки служби 

порозуміння закладу освіти». Навчання 

відбулося в рамках проекту «Безпечна і 

дружня до дитини школа», який 

здійснюється ЮНІСЕФ та ГО «Ла  

Страда -Україна». 

Гаврилюк А.О.  

Головня М.Б.   

м. Лисичанськ 

17.09.2019 

19.09.2019 

Тренінг для представників пілотних 

закладів з Донецької та Луганської 

областей 

Цуканова О.В. м. Київ 

19.10.2018 Науково-практичний семінар 

«Особливості викладання інтегрованого 

курсу виховної спрямованості «Культура 

добросусідства у 1-3 класах. 

Волкова В.П. 

Анопченко 

Т.К. 

Козорєзова 

М.О. 

Стиранець Н.В. 

м. Лисичанськ 

01.11.2018 Обласний круглий стіл «Розвиток 

творчих здібностей, формування 

предметних компетентностей учнів на 

уроках соціально-гуманітарного циклу» 

Касатова О.Л. 

Пивоварова 

Т.В. 

Усцова В.В. 

м. Лисичанськ 

07.02.2019 

08.02.2019 

Міжнародна науково-практична 

конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТІ», 

Касатова О.Л. 

Керносенко 

Н.В. 

м.  

Івано-

Франківськ. 

24.10.2018 Бібліотечний урочистий захід до 100-

річчя від дня народження В.О. 

Сухомлинського за темою: «Ген Добра». 

Гревцева В.Д. 

Малова Ю.В. 

м. Лисичанськ 

27.02.2019 Тренінг з амбасадором  проекту 

програми e-Twinning Plus, Цикунковою 

Я.В. 

Педагогічний 

колектив 

школи 

м. Лисичанськ 

Школа бере участь в проектній діяльності:  

 Всеукраїнський проект «Створюємо інклюзивне освітнє середовище у закладах 

загальної середньої освіти в межах реалізації проекту «Безпечна і дружня до дітей 

школа»». 

 Всеукраїнський екологічний проект "КОМПОЛА". 

 Всеукраїнська програма "Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів". 

 Проект "Міксіке в Україні".  

 Проект "Діти єднають Україну!". 

 Всеукраїнський проект «Розумники». 



Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком 

освітянської діяльності. Педагоги нашої школи постійно працюють над вдосконаленням 

існуючих та розвитком інноваційних форм виховної роботи з учнівською молоддю. Ці 

завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи , яка об‟єднує школярів усіх 

вікових груп конкурсними програмами та заходами. 

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації 

особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх 

прав та свідомого виконання обов‟язків у значній мірі залежить від правильно визначених та 

обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній 

роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її 

самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися 

загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. 

З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації учнів в закладі продовжено  

роботу дитячого самоврядування, діє парламентська республіка «РЮ». 

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами дитячого 

самоврядування  під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з 

виховної роботи  Науменко В.В., педагогів організаторів Мельничук О.К. та Подаваленко 

Л.О. були організовані і проведені на високому рівні  різноманітні шкільні свята: 

Урочистий початок навчального року святом Першого дзвоника та першого уроку. 

Благодійна акція "Серце до серця" під гаслом “Дитяче серденько, живи!” 

Загальношкільний Єдиний урок «СТОП БУЛІНГ!». 

Цикл інтелектуальних змагань «Найрозумніший-2018». 

Благодійні ярмарки. 

Свята  рідної  мови. 

Зустрічі  з  воїнами  АТО.  

Свято писанки. 

Відзначення Дня Перемоги. 

Заходи  екологічного  спрямування. 

Свято  Букваря. 

Свято  Останнього  дзвоника. 

Учні  школи  гідно виступили   на міських   фестивалях  учнівської    творчості, команд 

ДЮП (керівник Кєрімова І.М.)  

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: пропаганда 

шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров‟я, у планах кожного 

класного керівника є розділ «Заходи щодо збереження життя і здоров‟я дітей», де планується 

послідовна робота оздоровчого характеру з класом. 



Протягом  року     працювали  баскетбольні  секції,  які     у  вільний  від  основного  

навантаження  час  проводили  вчителі  фізичної  культури Н.Б.Дінчиян і О.М. Бєла. 

Якщо підвести підсумок усім цим заходам, можна сказати, що всі вони були 

розраховані на масовість, участь дітей різного віку, залучення до заходів постійних лідерів, 

активістів, та дітей без спеціальної підготовки і практики. 

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – 

підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота  

здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме: 

 розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет; 

 зустрічі з викладачами  різних  середніх  навчальних  закладів; 

 проведення анкетування з вибору професій 

Також є профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали. 

В школі наказом директора створюється щорічно рада  профілактики правопорушень. 

Вона працює на підставі розробленого Положення. На засіданнях ради профілактики 

запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушники дисципліни на уроках та їх 

батьки.  Частими  гостями  в  школі  є  представники    правоохоронних  органів,  які  

проводять  з  дітьми   профілактичні  бесіди,  консультації.   Тішить те,  що  тих, хто   

перебуває  на  обліку  в  кримінальній   поліції  в  справах  неповнолітніх, –немає, але  є діти, 

які перебувають на обліку в школі. 

Соціальний педагог  Лєйко І.М. веде соціальний паспорт школи,  прагне   тримати  на 

контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов 

проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома. 

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на 

нарадах.  

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних 

умов навчання. Протягом навчального року у закладі     зафіксовано 1   випадок травматизму 

дітей, у побуті 33. 

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена 

відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з‟ясовуються, аналізуються, 

відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної 

бази школи:  

Незважаючи на вік закладу та його зношеність, адміністрація школи разом із 

колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманням його в робочому стані. Фінансова криза теж відіграє тут свою  роль. 



Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року  стає  

проблематичнішою через брак коштів. Щиро дякую вчителям, батькам і техперсоналу, які 

прикладають  максимум зусиль для проведення ремонтних робіт по підготовці школи до 

навчального року і виконують   їх вчасно  та  якісно. 

Протягом 2018-2019 н. року до роботи закладу залучено благодійні внески  батьків та 

працівників школи. За  кошти  батьків забезпечено: 

 Створення зони  WI-FI для адміністративної роботи, для використання в НВП. 

 Установка відеоспостереження на  І поверсі та  шкільному майданчику. 

 Заміна 11 радіаторів   системи опалення. 

 Ремонт 300 кв. м. покрівлі  спортивного  зала та переходу до нього  

 Заміна 25 м. каналізаційних труб. 

 Заміна  50м. труб водопостачання в їдальні. 

 Заміна бака для підігріву води в харчоблоці.  

 Заміна 60 м. труб тепломережі в майстернях. 

 Оновлення навісу над запасним виходом. 

 Поточний ремонт тренажерного залу. 

 Заміна освітлюваних приборів у класних кімнатах (60 штук). 

 Установка москітних  сіток в харчоблоці. 

 Виконання  косметичних  робіт  в  класних  кімнатах,   

Шкільне подвір'я завжди  доглянуте,   в  чому   заслуга     прибиральниць  школи. 

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, 

збереження здоров‟я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі 

організовано гаряче   харчування учнів 1-11 класів.   Всі  бажаючі  учні 5-11  класів охоплені 

гарячим харчуванням. Безкоштовно харчуються діти початкової школи. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й 

умовами зберігання та реалізації продуктів,  дотримується питний режим. Випадків 

порушення термінів реалізації продуктів не було. Столи накривають за графіком. Учні 

перебувають у їдальні в супроводі вчителів. 

Медична сестра Бугайова О.В. та батьківська громада  ретельно слідкують за 

санітарним станом приміщення їдальні, дотриманням меню. Санітарний режим на 

харчоблоці не порушується. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до 

нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі 

обладнаний медичний кабінет,  де працює медична  сестра , яка організовує систематичне та 

планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.      

Щорічно  у дитячій поліклініці діти проходять медичне обстеження. Відповідно до 



результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі 

формуються  уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від 

занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по 

школі. 

У 2018-2019 н.р. безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось 

згідно положення про організацію роботи з охорони праці. Учні та вчителі дотримуються 

вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для 

вчителів. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у 

діяльності педколективу як одна із головних і 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 організацій 

навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують 

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

адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі,  Гаврилюк А.О., сплановані заходи. 

Адміністрацією закладу в період 2018-2019 н.р. були призначені комісії з контролю за 

безпечною експлуатацією приміщень та споруд. 

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Щороку 

проводиться тренувальні евакуації під час проведення Дня цивільного захисту. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного 

інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, 

походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх 

видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні 

школи розміщено стенд щодо  безпечної поведінки та куточок цивільного захисту. 

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів 

порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією 

поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.     

Систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби. 

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий 

процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з 

метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є 



соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному 

процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. 

Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації,  світу захоплень, родинними 

святами та святами, пов‟язаними з народними звичаями і традиціями українського народу. 

Клас року 2019 -5а клас 

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; 

спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники, мобільний телефон; проводять 

батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої спостереження заносять до 

«Щоденника психолого-педагогічних спостережень». 

Традиційними  формами роботи з батьками  є  індивідуальні бесіди, засідання 

батьківських комітетів, батьківські збори. 

Значною подією стало створення ГО «Рідна школа №8 м. Лисичанськ», голова 

Гребенюк Н.А.  

Дякую батькам, які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу школи. 

В закладі  ведеться журнал обліку звернень громадян. Діє  сайт школи для висвітлення  

навчально-виховного процесу.  На батьківських зборах батьки мають можливість  висловити 

побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. 

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними 

завдання підвищення якості знань учнів: 

•  через покращення якості, удосконалення навчально-виховного процесу; 

• використання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків, залучення 

до навчання комп‟ютера, мережі Internet; 

•  підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків; 

•  підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному  оцінюванні 

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всіх учасників навчально-виховного 

процесу, це успіхи нашого закладу. 

Щиро вдячна всім за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість, за вклад 

кожного у виконання своїх обов‟язків. Все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка 

нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні дати їм все найкраще, виховати їх 

добрими, розумними і щасливими. 

Тож будьмо завжди разом – школа, сім‟я, громадськість. Надіюся в подальшому на 

співпрацю. Всім нам зичу миру, добра, щоб діти зростали толерантними, підготовленими до 

життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими, але, найголовніше, гарними людьми, 

здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить. 

 


