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 Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2019-2020 навчальний рік 
Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи. Навчально- виховний процес відбувався в одну зміну. 

Школа з українською мовою навчання. 

Стан і розвиток шкільної мережі 

Педагогічним колективом школи проводиться певна робота щодо збереження й розвитку шкільної мережі.  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019- 2020 2020-2021 

Кількість класів 26 27 26 28 29 

Кількість класів та учнів на початок 722 734 746 758 778 

Індивідуальне навчання 7 5 5 5 4 

Інклюзивне навчання 2 2 2 1 2 

Середня наповнюваність 27 28 28.7 27 27 

 

У школі навчалось 778 учнів, що складає 29 класів  

 

Школа І ступеня – 13 класів 

Школа ІІ ступеня – 14 класів 

Школа ІІІ ступеня – 2 класи   

Працюють 3 групи продовженого дня для учнів 1-4 класів. 

 

Організація профільного навчання 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 10 клас  11 клас  10 клас  11 клас  10 клас  11 клас 

Українська філологія  31 29 27 29 32 25 

Біолого-хімічний - - - - - - 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» 
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Подальше навчання та працевлаштування випускників 11 класів 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 чол. % чол. % чол. % 

Усього випускників 29  40  30  

Вступили до ВНЗ 27 93% 37 92% 28 93% 

Із них:       

 педагогічні 7 25% 13 32% 6 20% 

 технічні 6 22% 7 17% 7 23% 

 аграрні 8 29% 8 20% 3 10% 

 економічні 1 3% 3 7% 4 13% 

 юридичні -  1 2% 1 3% 

 культури і мистецтв 2 7% 1 2% 2 6% 

 медичні  2 7% 1 2% 1 3% 

 військові 1 3% 2 5% 4 13% 

 внутрішніх справ - -% 1 2%   

Професійні ліцеї 1 3% 3 7% 1 3% 

Працюють 1 3% - - 1 3% 

Служать в армії     - - 

Не працюють і не 

навчаються  

    - - 
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Подальше навчання випускників 9 класів 

 2018 2019 

Усього випускників 54 65 

Продовжують навчання  в  

школі 

25 33 

В інших школах 3 1 

СПТУ, ліцеях, коледжах 25 30 

Виїхав за кордон 1 1 

Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»  

Реалізовано практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства . 

Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. 

Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлено куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться 

українською мовою.  

 

Участь у міських , обласних, всеукраїньких дитячих конкурсах : 

Додаток 1 

№ 
Назва заходу (конкурси, турніри, 

фестивалі, інтернет-олімпіади) 

Етап 

(міський, 

обласний, 

Всеукраїн

ський 

тощо) 

ПІБ учня Клас 

Результати 

участі(місце 

ступінь, 

диплом, 

учасник 

тощо) 

ПІБ вчителя, який підготував (фах) 

 

1 

Обласний конкурс дитячого малюнка 

«Світ якості очима дітей» 
Обласний 

Ришновецький 

Денис 

6-Б 

 

 

11 

Призер 

 

 

Кузьмук Т.В., вчитель хіміі 
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2 

Всеукраїнський учнівський 

літературно-мистецький  конкурс 

"Стежками Каменяра" 

Всеукраїн

ський 

Матвєєв Ілля 

Сікайло Яна 

Сергійчук Аліна 

Матвєєва Марія 

Ковальчук Ілля 

Жидецька Юлія 

Паніна Софія 

Кушнір Вікторія 

8-Б 

8-Б 

6-А 

6-А 

5-Б 

5-Б 

5-Б 

5-Б 

Учасники 

(результати 

невідомі) 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 
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ХХ Обласний заочний 

інтелектуальний конкурс "Мирний 

космос" 

Міський 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

Калінчук Богдан 

Авдейчук Валерія 

 

Русятинська 

Вікторія 

 

 

Калінчук Богдан 

 

Авдейчук Валерія 

 

Русятинська 

Вікторія 

9б 

10 

 

 

10 

 

 

9б 

 

10 

 

10 

 

І місце 

 

Абсолютна 

першість 

 

 

 

ІІ місце 

 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

ІІ місце 

Процек І.А., вчитель фізики 

 

Софіюк С.В., вчитель укр. мови та літ. 

Софіюк С.В., вчитель укр. мови та літ. 

 

 

 

Процек І.А., вчитель фізики 

 

Софіюк С.В., вчитель укр. мови та літ. 

 

Софіюк С.В., вчитель укр. мови та літ. 

 

 

4 

Всеукраїнський  конкурс есе імені 

Сергія Кемського до Дня Гідності і 

Свободи 

міський 

Лагода Аліна 

 

Матвєєв Ілля 

11 

 

8-Б 

Учасник 

 

Учасник 

Демчик С.М., вчитель укр..мови та літ. 

 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

5 

Всеукраїнський творчий конкурс в 

Національному університеті 

«Острозька академія» 

Всеукраїн

ський 
Зацерковна Руслана 11 

Учасник 

(результати 

невідомі) 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

6 
Міський конкурс дитячої творчості 

«Збережемо енергію- збережемо 
Міський 

Зубко Маргарита 

Грозовська Карина 

Бондарчук 

Анастасія 

3а 

 

3а 

3а 

Учасники 

(результати 

невідомі) 

Довгалюк І.Г.-вчитель початкових класів 

 

 

Тарасюк Ю.П.- вчитель початкових класів 
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планету» Харчук Гліб 

Нагребельна Надія 

3в 

3в 

7 
Всеукраїнська  виставка юннатівської 

творчості «Український сувенір» 

Міський 

 

Обласний 

Лагода Аліна 

 

Лагода Аліна 

 

11 

 

11 

 

 

Переможець 

 

Переможець 

Шихевич Т.Г., вчитель обслуговуючої 

праці 

Шихевич Т.Г., вчитель обслуговуючої 

праці 

8 

 

Обласний літературний фестиваль-

конкурс "Обрії душі" 
Обласний 

Краснобока 

Катерина 

Решновецький 

Денис 

Мавєєва Марія 

Сергійчук Аліна 

Неліпович 

Олександра 

6-Б 

 

6-Б 

 

6-А 

6-А 

5б 

Учасники 

(результати 

невідомі) 

 

 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

 

9 
XХ Міжнародний  конкурс з укр. мови 

ім. П. Яцика 
міський 

Коритко Катерина 

 

Краснобока 

Катерина 

Жидецька Юлія 

 

Семененко Мішель 

9-Б 

 

6-Б 

 

5-Б 

 

11 

ІІІ місце 

 

ІІІ місце 

 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

Неліпович С.В., вчитель укр. мови та літ. 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

Демчик С.М.,вчитель укр. мови та літ. 

10 

Х  Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка 

Міський 

 

Котюжинська 

Альона 

5-В 

 

ІІІ місце 

 

 

Неліпович С.В., вчитель укр.. мови та літ. 

 

11 

Всеукраїнський конкурс дитячого 

читання «Книгоманія 2020» міський 

Ришновецький 

Денис 

Сергійчук Аліна 

Матвєєва Марія 

6-Б 

 

6-А 

6-А 

Учасники 

(результати 

невідомі) 

 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

Гладун І.А.-вчитель рос.мови та 

зарубіжної літ. 

12 Міський конкурс учнівської молоді з міський 
Матковська 

Катерина 
8-Б ІІ місце 

Гаврилюк А. П., Іванова-Голан С.О. 

-вчитель інформатики 
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комп’ютерної графіки 

13 

ІІ Всеукраїнський конкурс авторських 

віршів «Золоте перо 2019» 
всеукраїн

ський 

Неліпович 

Олександра 
5-Б переможець 

Просандєєва О.І., вчитель укр. мови та літ. 

 

14 

Всеукраїнський конкурс « Зоологічна 

галерея» Обласний 
Герасименко 

Галина 
7-А учасник 

Шульга Н. М – вчитель образотворчого 

мистецтва 

15 

Всеукраїнський літературний конкурс 

серед дітей на протипожежну та 

техногенну тематику 
міський Рудик Валерія 8-А учасник 

Гладун І.А.-вчитель рос.мови та 

зарубіжної літ. 

16 

Всеукраїнський конкурс створення 

веб-сайтів «Літературна візитка краю» 
всеукраїн

ський 

Шейко Даниіл 

Русятинська 

Вікторія 

Янушевська 

Вікторія 

Авдейчук Валерія 

10 

10 

 

10 

 

10. 

учасники 
Софіюк С.В., вчитель укр. мови та літ. 
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17 
Всеукраїнська акція «Годівничка» 

Обласний 

Корнєєва Софія 

 

Зелінська 

Аріна 

Погорельцев 

Дмитрій 

Бондар Арина 

 

Данильчук Вікторія 

 

Чернобай Єлізавета 

Харчук Гліб 

 

Грозовська Каріна 

4-А 

 

1-А 

 

1-А 

 

1-А 

 

2-А 

 

3-В 

 

3-В 

3-А 

Переможець 

 

Переможець 

 

Переможець 

 

Учасник 

 

Учасник 

 

Учасник 

 

Учасник 

Учасник 

 

Давидюк Т.В.– вчитель початкових класів, 

Сіра Т.М. – вчитель початкових класів, 

 

Аполлонова С.Ю..– вчитель початкових 

класів, 

Тарасюк Ю.П..– вчитель початкових 

класів, 

 

Довгалюк  І.Г.– вчитель початкових класів, 

 

18 

Загальноміський учнівський конкурс-

переклад  англійської поезіі «The 

Poet´s Corner» 
міський 

Жидецька 

Олександра 
7-А ІІ місце Янович І.К.- вчитель англ..мови 

19 

Обласний інформаційно-

просвітницький літературно-

мистецький конкурс «Мистецькі 

джерела психічного здоров,я 

Житомирщини-2019» (до Всесвітнього 

дня психічного здоров,я) 

обласний 

Краснобока 

Катерина 

 

Лех Валерія 

Корчемна Катерина 

6-Б 
 

7а 

Переможець 

 

 

Просандєєва О. І – вч. укр. мови та 

літератури 

Шульга Н.М.- вч. образотворчого 

мистецтва 

 

20 

Міський конкурс з технічної творчості 

«Юний конструктор» міський 

Жуковська 

Єлизавета 

 

 

4-В 

 

 

 

учасник 

 

 

 

Чекулова О. Ю – вчитель початкової 

школи, 

Тарасюк Ю.П. – вчитель початкової 

школи. 
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Наумчик Марія 3-В учасник 

21 

Міський дитячий фестиваль колядок 

та щедрівок «Зіронька ясна на небі 

сяє» 
Міський Курбатова Анна 7-А 

учасник 

 

 

Дадико О.М., вчитель музичного 

мистецтва 

22 

Міська виставка-конкурс учнівської 

молоді «Паперовий світ» міський Лех Валерія 7-А учасник 
Шульга Н. М – вчитель образотворчого 

мистецтва 

23 

Міська заочна виставка-конкурс 

учнівської молоді «Космічні фантазії» міський - 7-9 кл. учасники Шихевич Т. Г – вчитель праці 

24 

Міська виставка конкурс творчих 

робіт «Зимова казка» міський Бакатнюк Ольга 7-Б кл. ІІ місце Росецька Т.В.- вчитель початкових класів 

25 

Міський конкурс учнівської та 

аматорської творчості, присвячений 

відзначенню дня народження 

Л.Українки 

міський Гаскарова Анна 4 учасник 
Дадико О.М., вчитель музичного 

мистецтва 

26 

Всеукраїнська акція «День зустрічі 

птахів» Обласний 

Голубівська 

Маргарита 

Кондратюк Анна 

Ткаченко 

Владислав 

Поліщук Віктор 

Янушевська 

Альбіна 

Рудик Валерія 

Головко Єлизавета 

Заєць Дарія 

11 

Переможець 

 

Переможець 

 

Переможець 

 

Переможець 

 

Переможець 

 

Переможець 

Іванова-Голан С.О.- вчитель інформатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилюк А.П..- вчитель інформатики 
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 Переможець 

 

Переможець 

27 

ІVВсеукраїнська інтернет-олімпіада 

від проекту «На Урок» 
Всеукраїн

ський 

26 учнів взяло 

участь 
9 

І місце-2 уч. 

ІІ місце -1 

уч. 

ІІІ місце- 6 

уч. 

Гаврилюк А.П..- вчитель інформатики 

28 

Всеукраїнський конкурс «Ок, Google, 

з днем народження» від проекту «На 

Урок» 

Всеукраїн

ський 

98 учнів взяло 

участь 

4,7,8,1

0,11 

І м.-23 уч. 

ІІ м.-17 уч. 

ІІІм.- 24 уч. 

 

Іванова-Голан С.О.- вчитель інформатики 

 

29 

Всеукраїнська  інтернет-олімпіада з 

інформатики від проекту «На Урок» 
Всеукраїн

ський 

141 учень взяв 

участь 

4,5,6,8,

11 

І м.-11 уч. 

ІІ м.-15 уч. 

ІІІ м.- 14 уч. 

 

Іванова-Голан С.О.- вчитель інформатики 

 

 

№ Назва заходу Етап 

 

Кількість 

учасників 

Клас Результат Координатор 

ПІБ вчителя, який підготував (фах) 

1 ХVII Всеукраїнський турнів 

юних правознавців 

міський 5 9 Учасники Прищепа О.С.- вчитель правознавства 

2 Міський конкурс учнівської 

творчості, присвячений 

відзначенню річниці від дня 

народження Л.Українки 

міський 10 5-7 ІІ місце Порхун О.В. - вчитель зарубіжної літератури 

3 Міський чемпіонат 

учнівської молоді з 

інтелектуальної гри «Брейн- 

ринг?» 

міський 12 8-11 Учасники Баранчук А.В., педагог-організатор 
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4 Гімназіада школярів 

Житомирщини з баскетболу 

обласний 12 Команда 

9-10 кл. 

І місце Дернова Т.А., вчитель фізичної культури 

5 Чемпіонат міста з фут залу 

серед збірних команд 

навчальних закладів м. 

Житомира 

міський 

 

8 Команда 

5 кл. 

ІІ місце Хитрич О.І., вчитель фізичної культури 

6 Міський чемпіонат 

учнівської молоді з 

інтелектуальної гри 

«Що?Де?Коли?» 

міський 6 Команда 

8-10 кл. 

Учасники Баранчук А.В., педагог-організатор 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У 2019-2020 навчальному році в школі працювало 58 учителів: 

Вища категорія – 27 учителів (46%); 

1 кваліфікаційна категорія – 16 (28%); 

ІІ кваліфікаційна категорія -9 (14%); 

Спеціаліст – 4 (8%); 

Без категорії – 2 (4 %) 

 
4 учителя мають педагогічне звання «учитель-методист» ( Шпачук О.Ф., Аполлонова С.Ю., Кукліч Т.В., Міненко Н.М.) 

16 учителів - педагогічне звання «старший учитель». 

вища категорія 

1категорія 

2 категорія 

спеціаліст 
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Плинність педкадрів за 2016-2017 навчальний рік складає 2%: звільнень – один. 

Плинність педкадрів за 2017-2018 навчальний рік складає 0%: звільнень – 0. 

Плинність педкадрів за 2018-2019 навчальний рік складає 0%: звільнень – 0. 

Плинність педкадрів за 2020-2021 навчальний рік складає 5%: звільнень – три. 

 

Склад педагогічних працівників за віком 

 

  

До 30 років 5 

Від 31 до 40 років 17 

Від 41 до 50 років  11 

Від 51 до 55 років 5 

Від 55 років 18 
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У 2019 -2020 н.р. всі вчителі пройшли курсову перепідготовку 

 

За підсумками атестації 2019- 2020 навчального року: 

 Сіра Тетяна Михайлівна, учитель початкових класів, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». 

 Іванова-Голан Світлана Олександрівна, учитель інформатики, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

 Гаврилюк Андрій Петрович, учитель інформатики, присвоєна кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

 Дернова Тетяна Анатоліївна, вчитель англійської мови, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії». 

 Довгалюк  Ирина Геннадіївна, учитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», педагогічне звання «старший учитель». 

 Алтухова Світлана Василівна, вихователь ГПД, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

До 30років Від 31 до 40 
років 

Від 41 до 50 
років  

Від 51 до 55 
років 

Від 55 років 
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 Великоборець Галина Леонідівна, учитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», педагогічне звання «старший учитель». 

 Тарасюк Юллія Петрівна, учитель початкових класів, підтверджено раніше присвоєне  педагогічне звання «старший учитель», 11 

тарифний розряд. 
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Робота з обдарованою молоддю 

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є турбота про обдаровану й талановиту молодь, що передбачає розвиток 

конкретних індивідуальних здібностей дитини, її самовизначення, соціальну адаптацію та культурне становлення 

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань,  насамперед виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому 

розвитку. 

Розроблена програма роботи з обдарованою учнівською молоддю. 

Створено творчу групу вчителів «Обдаровані діти». 

Зібрано нормативні документи , що регламентують  роботу з обдарованими учнями. 

Документи зберігаються у методичному кабінеті. 

У школі створені необхідні умови для розвитку творчої обдарованості. 

З метою розвитку творчих здібностей учнів адміністрацією школи розроблялась варіативна частина навчального плану.  

Учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, курси за вибором, такі як «Історія рідного краю». 

Факультативи: «Література рідного краю», «Розвязування хімічних задач», «Захист тварин», «Цікава математика», «Сторінками історії», 

«Основи топографічних знань» 

Конкурси    

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Міжнародний конкурс з математики «Кенгуру» 134 116  

Міжнародний конкурс з фізики «Левеня» 6 8  

Міжнародний конкурс знавців історії «Лелека» 42 28  

Природничий конкурс «Колосок» - 44  

Знавців української мови ім.П.Яцика 78 56 65 

Українознавча гра «Соняшник» 149 74 74 

Спортивні змагання «Футзал» 12 18 20 

Школа безпеки 28 12 8 

Учнівський кінофестиваль 5 - - 

Всеукраїнські інтернет-олімпіади з інформатики - 58 89 



15 

 

   

«ДЖУРА» 42 20 4 
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Працювали шкільні гуртки та секції: 

  « Умілі руки» (кер. Шихевич Т.Г., Левчук Д.І.) 

  Декоративно -  прикладного мистецтва « Дивоцвіт» ( кер.Шульга Н.М.) 

 Військово – патріотичного  виховання «Вартові Вітчизни» ( кер. Матвєєв М.О.) 

 Футбольна секція ( кер. Хитрич О.І.) 

 Хореографічний гурток (кер.Вербівська І.О.) 

 Хоровий гурток (кер. Дадико О.М.) 

 Шаховий гурток (кер. Баранчук А.В.) 

Результатом цілеспрямованої діяльності всього педагогічного колективу є неодноразові перемоги, призові місця у різних етапах учнівських 

предметних олімпіад та Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, турнірах і спортивних змаганнях. 

13 учнів школи стали переможцями ІІ етапу учнівських предметних олімпіад в 8 номінаціях, що на 8 місць більше ніж минулого навчального 

року. 

Переможці ІІ (міського) етапу учнівських предметних олімпіад: 
Фізика – Забродська Анастасія  8а клас, вчитель Процек І.А.- 3 місце. 

Українська мова та література – Краснобока Наталія  11 клас, вчитель Демчик С.М.– 2місце, Янушевська Вікторія 10 клас, вчитель 

Софіюк С.В. –2 місце,  Забродська Анастасія  8а клас, вчитель Демчик С.М.- 3 місце. 

Трудове навчання – Мельнічук Євген 9а клас, вчитель Левчук Д.І. – 3 місце. 

Історія – Прохорчук Мирослава  9а клас, вчитель Ковальчук О.Б. – 3 місце, Болотов Олесій 11 клас, вчитель Скора Л.В. – 3 місце. 

Географія – Янушевська Вікторія 10 клас, вчитель Карапетрова І.Е. – 3 місце, Болотов Олесій 11 клас, вчитель Карапетрова І.Е. –2 місце, 

Забродська Анастасія  8а клас, вчитель Карапетрова І.Е. - 2 місце.  

Біологія – Авдейчук Валерія 10 клас, вчитель Ушакова Т.Ю. – 3 місце. 

Хімія – Матвеєєв Ілля 8б клас, вчитель Кузьмук Т.В. – 3 місце. 

Астрономія - Болотов Олесій 11 клас, вчитель Процек І.А. – 2 місце. 

Переможці ІІІ (обласного) етапу учнівських предметних олімпіад: 

Українська мова та література – Краснобока Наталія  11 клас, вчитель Демчик С.М.– 3 місце. 
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ВИХОВНА РОБОТА 

У  2019 – 2020 навчальному році виховна діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», державної  національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України”. 

Педагогічний колектив, працюючи над проблемною темою « Взаємодія всіх учасників НВП для забезпечення реалізації нових державних 

стандартів освіти в умовах створення громадсько-активної школи», відповідно до завдань Державної національної програми «Діти України», 

Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянського виховання, шкільної концепції екологічного 

виховання та навчання учнів спрямовує виховну роботу на особистісно - зорієнтоване навчання та виховання, розвиток розумових та фізичних 

здібностей, талантів, нахилів учнів, формування громадянина, виховання загальнолюдських якостей, підвищення рівня вихованості. Для 

реалізації  цієї проблеми  у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та   виховні плани класних керівників . Ці плани 

охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та 

включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси,  заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового 

способу життя та ін.  Протягом 2019-2020 навчального року виховна робота проводилась  згідно з річним планом роботи школи, який передбачає 

комплексне виховання учнівської молоді: ціннісне ставлення до суспільства і держави, ціннісне ставлення до себе, ціннісне ставлення до 

мистецтва і культури,  ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до родини, сім’ї, людей, ціннісне ставлення до праці, робота з 

обдарованими дітьми, військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка. 

  Школа забезпечена кадрами, які здійснюють організацію виховного процесу, а саме: класні керівники, класоводи, педагог-організатор, 

практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, логопед, керівники гуртків, секцій, які мають відповідну освіту та досвід роботи з дітьми. 

В школі створено і працює шкільний парламент, який забезпечує діловий ритм життя, дисципліну і порядок, особистісний розвиток учнів, а 

також є дієвим засобом і стимулом для розвитку самореалізації, самоуправління, самоактивності  та усвідомлення власних світоглядних 

орієнтирів. Члени парламенту проводять рейди «Чистий клас», «Шкільний режим», «Зовнішній вигляд школяра»; щомісячно заслуховують звіти 

комітетів про виконану роботу, надають допомогу класним керівникам та класоводам у проведенні загальношкільних та класних виховних 

заходів. Слід відзначити роботу  таких членів учнівського парламенту: .,Лагоди Аліни, -11 кл., Савчук Олени, Авдейчук Валерії, -10 кл., Головко 

Ліза – 9б кл. 

       Значна увага у виконанні завдань виховного плану школи приділяється національно – патріотичному вихованню.  Військово-патріотичний 

напрямок виховної роботи у 2019-2020 н.р. знайшов відображення у проведені заходів, присвячених :  

1. Дню партизанської слави: 

      2. Дню пам,яті трагедії у Бабиному Яру 

3. Дню  міста: 

-виховні години 



19 

 

-екскурсії по місту Житомиру 

-бібліотечні п,ятихвилинки. 

4.Тижню козацької слави та європейської демократії (приурочений до Дня  захисника України (Указ Президента України від 14.10.2014 

№806/2014) 14 жовтня 2019 року 

    - фотовиставка «Україна від козацьких часів до сьогодення». 

  - інформаційні години « Козацькими стежками» (1-11 класи); 

    - змагання  для старшокласників  « Суперкозак»(9-11 класи). 

    - виставка літератури у шкільній бібліотеці та періодичних видань з питань історії козацтва та  події 2013-2019 рр.(АТО)., європейської 

інтеграції . 

   - бесіда про діяльність органів місцевого самоврядування та на тему «Україна – європейська держава» (учнівське самоврядування);  

5. Тижню патріотичного виховання до Дня вигнання з України нацистських окупантів 28 жовтня 2019 року  

   - інф.год.,уроки мужності 

             «Народ пам’ятає, народ славить»; 

             «Ті дні у пам’яті народній»; 

             «Хай вічно горить вогонь пам’яті» 

    -  інформаційна виставка «Мої герої – земляки»; « Ми завжди будемо пам’ятати про подвиг наших героїв». 

    - екскурсії до музею Бойової Слави, на Смолянське військове кладовище, до Монументу Слави та ін.; 

    - перегляд відеофільмів «Україна у ІІ Світовій війні»  

6. Дню  пам’яті жертв голодомору та політичних репресій - 21 листопада 

- відеоурок  « Дзвони скорботи. Голодомор 1931-1933р.» 

- екскурсії до міських музеїв 

- інформаційні п,ятихвилинки 

7. Дню  Гідності та Свободи (Указ Президента України від 13.11.2014 №872/2014) 21 листопада 2019 року 

- години пам,яті, уроки мужності, зустрічі з героями Майдану 

8. Конкурс на кращого стрільця з пневматичної гвинтівки «Влучний стрілець». 

9. Зібрано продукти харчування та предмети особистої гігієни,.теплі речі, необхідне обладнання для зони АТО,  

10. Школа тримає тісний зв’язок з радою ветеранів при Корольовському райвиконкомі. Ветерани ІІ Світової війни та воїни АТО часто присутні 

на шкільних заходах, проводять уроки мужності з учнями школи. Протягом року  волонтерським комітетом упорядковувались могили на 

Смолянському кладовищі, відбувались екскурсії на Смолянське військове кладовище,  до міського Обеліску Слави.  

11. Виховні години «Україна – держава соборна,одна на всіх,  як оберіг»-22 січня 2020 р. 

12. . Виховні години до Дня пам’яті героїв Крут,1918рік -29 січня 2020 року. 
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 13. Дню пам'яті Героїв Небесної Сотні-20.02.2020 р. 

 14. Дню пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 8-9 травня 2020 року. 

 15.  Дню героїв в Україні або Свято Героїв-23.05.2020 р.  

 16. Дню пам’яті жертв політичних репресій-16.05.2020 р. 
 17. Свято вишиванки в Україні. 19.05.2020 р       

        Визначальною характеристикою громадянської зрілості як результату правового виховання є розвинена правосвідомість, усвідомлення своїх 

прав, свобод, обов'язків, ставлення до Законів, до державної влади. В школі проводився тиждень Правових знань, «Соціального захисту дітей», 

місячники «Основ безпеки життєдіяльності» і «Охорони дитинства». Школа тісно співпрацює  з правоохоронними органами, з відділенням 

поліції.  Протягом  2019-2020 навчального року було проведено ряд заходів по попередженню правопорушень, а саме : 

 

 04.09.2019р.- бесіда представника Житомирського відділу поліції .Пуліна О.С.по темі «Профілактика шкідливих звичок» з учнями 

девіантної поведінки 

 10.09.2019 р.- бесіда з учнями,що перебувають на внутрішньошкільному обліку, про наслідки бродяжництва, правопорушень за 

участю представника ЖМЦСССДМ  Голішевської К.В 

 25.09.2019 – зустріч з представником ДПС Житомира 

 16.12.2019 р.- бесіда з учнями 7,9 класів про наслідки бродяжництва, правопорушень за участю представника ЖМЦСССДМ  

Голішевською К.В. 

 корекційно –розвивальна робота психологічної служби школи з учнями девіантної поведінки,учнями з соціально-неспроможних 

сімей. 

 відвідування сімей підвищеної педагогічної уваги,обстеження умов проживання учнів даної категорії,системні бесіди з даними 

учнями про права дитини,правила поведінки,необхідність навчання. 

 Жовтень- березень  2019-2020  р. - цикл лекцій ВБО «Асет» «Наше здоров,я- наше майбутнє» для учнів 4-5 кл.,7-8 кл.  
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 20.01.2020 р.- бесіда з учнями 7-9 класів про наслідки бродяжництва, правопорушень за участю представника ЖМЦСССДМ  

Голішевською К.В.. 

   уроки «Правознавства» у 9-11 класах, направлені на ознайомлення учнів з основами теорії держава і права, на 

формування  уявлення про державно-правові реалії України, на формування правових знань, поглядів, навичок правомірної 

поведінки школярів, розвитку пізнавальних здібностей учнів; 

 заплановані та проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики негативних явищ у суспільстві, формування 

здорового способу життя, збереження духовних цінностей, а саме: 

-  «Україна – єдина країна» (інформаційно-просвітницька година, 1-11 класи, класні керівники; 

-  «Конвенція ООН про права дитини» (година правових знань); 

-  «Мої права» (година спілкування з елементами ділової гри); 

-  «Правовий майданчик» (тренінг для учнів 4-6 класів); 

-  «Ти-людина, отже маєш права» ( урок - гра); 

-  «Найрозумніший» (турнір правознавців); 

-  профілактична бесіда «Підліток і вулиця: небезпека, несподіванки, загрози»; 

-  профілактична бесіда «Я сам удома»; 

-   вікторини «Що вам відомо про права дитини», «Права дітей усього світу»; 

-  тренінги «Ми проти насильства», «Ти і закон», «Я маю право на життя»; 

-  правова хвилина  «Кримінальна відповідальність за злочин»; 

-  юридична консультація «Правопорушення і юридична відповідальність»; 

-  Всеукраїнський урок права в рамках тижня правових знань (грудень). 

 - розроблені та проведені Тижні правових знань (листопад, грудень), у рамках яких організовані конкурси та вікторини, тематичні уроки права. 

          Цікавим був тиждень соціальної роботи. Соціальним педагогом Золотюк М.Я. було проведено ряд корекційно-розвивальних заходів та 

занять для учнів 6-10-х класів «Наркотики і підліток», «Чи варто починати палити», «Гідність батьківства» та інші. Крім того соціальна служба 

школи розробила та провела профілактичні уроки-тренінги по профілактиці шкідливих звичок ,суїцидальних намірів в учнівському середовищі.. 

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними працюють психолог та соціальний педагог, ці діти залучаються 

до роботи у гуртках. З підлітками працює діюча Рада профілактики. З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються у 

неблагополучних сім’ях та учнів, схильних до правопорушень, були залучені класні керівники, батьки, адміністрація. Класні керівники 

відвідують учнів вдома, проводять з ними бесіди, залучають їх до позакласної роботи, участі в роботі гуртків. Проводиться індивідуальна робота 
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з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту»; заслуховувалися 

звіти й інформації з цих питань на педрадах, засіданнях МК класних керівників. Питання з правового виховання узагальнюються наказом по 

школі двічі на рік.  

         В школі існують певні традиції  щодо ціннісного ставлення до природи, метою якого є формування екологічної культури особистості, 

залучення вихованців до активної природоохоронної діяльності. Учні школи взяли активну участь у місячнику з благоустрою у вересні – 

листопаді 2019 року. Озеленено класні приміщення; проводиться благоустрій подвір'я школи.  

        Ціннісне ставлення до себе відіграє важливу роль у розвитку підростаючого покоління. В школі працюють спортивні гуртки: баскетбол, 

футбол.  Вчителями фізкультури проводяться спортивні змагання, естафети, конкурси. Так школа неодноразово брала участь у міських 

спортивних змаганнях з футболу, баскетболу та ін. Проводиться робота по формуванню здорового способу життя. Педагогічний  колектив 

озброює учнів знаннями про шкідливість алкоголю і наркотиків, про згубні наслідки їх вживання. Постійно проводяться зустрічі з лікарями: 

наркологом, венерологом, гінекологом. Школа плідно співпрацює з громадськими організаціями  АСЕТ, Товариством Червоного Хреста, міським  

центром для  сім´ї, дітей та молоді з питань пропаганди здорового способу життя. В класних, учнівських колективах проводились бесіди, лекції, 

виховні години «Алкоголь і діти», «Профілактика шкідливих звичок». З метою пропаганди здорового способу життя запроваджено профілактичні 

програми та акції «Антинаркоманія», «АнтиСНІД», «Життя без куріння», «Тверезість». Випускаються стіннівки, проводяться конкурси плакатів 

названої тематики. Класні керівники провели бесіди різної тематики: «Куріння та здоров’я дітей», «Нікотинова залежність», «Наркотики – 

спробувати чи ні?», «Звідки беруться наркомани?», «Наркотики і хвороби». Проводяться  батьківські збори, бесіди з батьками, засідання 

батьківського комітету з питань «Гідність батьківства», «Протидія торгівлі дітьми», «Жорстокість та насилля в сім′ях», «Відповідальність батьків 

за виховання дітей», «Шкідливі звички і їх наслідки». В школі наявний куточок антинаркотичної та антиалкогольної пропаганди з  використанням 

інформаційних листівок МЦССДСДМ, видаються санбюлетені, серед учнів поширюються буклети, брошюри, що містять застереження щодо 

вживання алкоголю, наркотичних засобів, тютюнопаління. Також проводиться профілактична робота з батьками та індивідуальні бесіди з 

учнями, схильних до девіантної поведінки. Щорічно проводяться медичні огляди дітей з залученням лікарів-спеціалістів. Підсумки медогляду 

заслуховуються на педагогічній раді.  

          На жаль, з кожним роком спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх 

органів. Головна причина – зниження рухової активності. З метою профілактики дитячого травматизму, основним напрямком якого є формування 

навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться години спілкування.      У лютому 2019  року в школі було 

проведено інформаційні години «Надзвичайні ситуації», «Дії учнів за можливих аварій, катастроф та стихійних лих», « Радіоекологія». Також в  

закладі проводилися різноманітні заходи з учнями із  залученням батьків та представників  Житомирської патрульної служби. 

        В травні 2020 року в рамках  Тижня знань  з безпеки життєдіяльності  населення  було проведено комплекс  бесід  онлайн по застереженню  

дитячого травматизму: в побуті; при експлуатації побутових електроприладів; на транспорті,автошляхах та залізницях  ; під час  відпочинку  на 

воді, біля водоймищ ; при зустрічі зі свійськими та дикими  тваринами ; під час подорожі до лісу ;  під час збирання грибів та  лікарських рослин ;  

при виникненні пожежі ; під час грози, сильного вітру, шквалів ; при виявленні розливу ртуті;  при користуванні предметами  побутової хімії та 
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піротехнічними засобами ; при виявленні маловідомих предметів, на загальношкільних батьківських зборах обговорено  питання «Попередження 

дитячого  дорожньо-транспортного травматизму, запобігання невиробничого травматизму серед дітей», проведено пішохідну екскурсію « 

Вивчення правил  безпечної поведінки на вулицях і дорогах»  ( 1-4 класи), працівником  Житомирської ДАІ   проведено   бесіду « Профілактика  

дитячого  дорожньо-транспортного   травматизму  на дорогах та вулицях». 

           Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань техніки безпеки з 1 по 11 клас.  З метою профілактики дитячого 

травматизму, основним напрямком якого є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів, проводяться 

години спілкування. Проводились конкурси малюнків: «Ситуація на дорогах», гра «В гостях у Світлофора». Розроблені пам’ятки для батьків 

«Безпека дорожнього руху по дорозі до школи і додому», «Умови дотримання правил ТБ дітьми вдома» , видаються накази по застереженню від 

нещасних випадків на канікулярні та святкові дні. У школі організовано чергування класів по школі. Але не завжди черговий клас справлявся зі 

своїми обов’язками. А тому й траплялися випадки порушень Правил поведінки для учнів, мали місце окремі порушення дисципліни серед учнів 

(куріння, вживання ненормативної лексики), але серйозних правових порушень, здійснених учнями школи, не виявлено. 

           Ціннісне ставлення до культури і мистецтва - це теж один із важливих напрямків у загальношкільному вихованні, бо майбутнє народу 

залежить від рівня його духовності, освіченості, розвитку культури. Учні школи постійно  відвідують  ляльковий театр, драматичний театр, 

кінотеатри. Традиційним у школі стало свято «Твої таланти, школо!», за допомогою якого виявляються талановиті та обдаровані діти, яких в 

майбутньому буде залучено до участі у творчих конкурсах з метою розвитку їхніх умінь та вподобань. Цікавими та змістовними були заходи:  

1. Тиждень знань «Знання-скарб. Труд-ключ до них!» 

- свято Першого дзвоника «Здрастуй, люба школо!»; 

- проведення першого уроку; 

- екскурсія по школі «Школа –наша рідна домівка»; 

- ознайомлення учнів зі Статутом школи, правилами для учнів; 

- Акція: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (залучення дітей до відвідування гуртків, секцій, клубів за інтересами) 

2. Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня 2018 року 

        - знайомство  першокласників зі шкільною бібліотекою; 

        - акція «Моя улюблена книга – шкільній бібліотеці»; 

         - огляд нових надходжень до шкільної бібліотеки. 

3. Всесвітній День миру: 

- конкурс малюнків на асфальті «Голуб миру»;(1-4 класи) 

 - Урок миру і дружби(1- 4 класи); 

- Години спілкування «За мир у всьому світі – це значить за життя» (5-11 класи); 

4. Тиждень толерантності: 

-  інформаційні години «Правила толерантного спілкування»; 
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- виставка малюнків «Дорогою добра»; 

- тренінг «Толерантне ставлення до однокласників»; 

- конкурс «Найбільш вихований учень класу»; 

- перегляд відеофільму «Праця возвеличує людину» 

5. Підготовка і проведення Дня вчителя: 

-  конкурс стіннівок «Святковий вернісаж» (5-11 класи); 

-  урочистий концерт  «Вдячність та шана  Вам, вчителі» (1-11 класи 

6. Тиждень образотворчого мистецтва «Жива палітра». 

-Виставка малюнків «Осінні мотиви» (1-11 класи). 

-Інфоблок «Видатні художники нашого краю». 

-Виставка екібани  «Барви осені». 

-Осінній бал „Чи буває прекрасною осінь…”9-11кл 

-Шкільне свято  « Осінній  ярмарок»1-11кл 

7. День української писемності та мови - 9 листопада 

Відкриття Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика  

8. Тиждень ввічливості (за окремим планом) 

9.«Андріївські вечорниці» 

10. Святкування Дня Святого Миколая - 19 грудня 

11. Новорічні передзвони.: 

Новорічні  ранки (1-4 класи) 

Новорічні  вогники (5-7 класи) 

Новорічний  карнавал (8-11 класи) 

12. Тиждень рідної школи. Конкурс  «Школа має таланти» 

13. Тиждень «Лесині джерела» (за окремим планом) 

14. Міжнародний жіночий день. Святковий концерт 

15. Тиждень української мови та літератури (за окремим планом). 

Шевченківські дні. 

16. Тиждень дитячої та юнацької книги (за окремим планом) 

17. Тиждень світової літератури (за окремим планом) 

18. Всесвітній день авіації і космонавтики. Виховні години онлайн  у 1-11класах 

19. Свято вишиванки в Україні 

http://bilyky3ow.at.ua/index/mitci_nashogo_kraju/0-109
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20. Свято останнього дзвоника онлайн 

          Особливо було приємним та цікавим, мало високий рівень підготовки  свято Миколая, (відп. 8а кл.-кл.кер.Гродовчук С.О..), Андріївські 

вечорниці (5а, 7а  кл., відп. Порхун О.В., Овдіюк М.В.), святкові концерти та уроки мужності до Дня захисника України, Дня збройних сил 

України (відповідальні -педагог-організатор.,), День української писемності та мови (відп. Просандєєва О.І., Демчик С.М.), День гідності і 

свободи (відп.Гладун І.А., Шихевич Т.Г..). 

В школі працюють гуртки : 

 « Умілі руки» (кер. Шихевич Т.Г., Левчук Д.І.) 

  Декоративно -  прикладного мистецтва « Дивоцвіт» ( кер.Шульга Н.М.) 

 Військово – патріотичного  виховання «Вартові Вітчизни» ( кер. Матвєєв М.О.) 

 Футбольна секція ( кер. Хитрич О.І.) 

 Хореографічний гурток (кер.Вербовська І.О.) 

 Хоровий гурток (кер. Дадико О.М.) 

 Християнська етика (кер. Великоборець Г.Л.) 

 Шаховий гурток (кер. Баранчук А.В.) 

          Не менш важливою ланкою роботи є  ціннісне ставлення до праці та профорієнтація учнів, метою якого є формування творчої, працелюбної 

особистості, що володіє певними уміннями та навичками, професійною майстерністю, здатною самостійно визначитись в умовах ринкової 

економіки. Правильно зробити вибір професії допомагають зустрічі з працівниками вузів, центру зайнятості, з колишніми випускниками, 

проведення анкетування на профвідбір, заочні та очні екскурсії до навчальних закладів. В школі є куточок «Профорієнтація», де діти можуть 

ознайомитись з інформацією, що їх зацікавила. Кл. керівниками Гойко Т.І., Процек І.А.,Шульгою Л.В., Софіюк С.В. було організовано зустріч 

учнів 9-11х класів з працівниками центру зайнятості та  відвідано  центр.  Протягом семестру учні школи збирали макулатуру для матеріальних 

потреб школи, доглядали за пришкільною клумбою. Організовано чергування учнів по школі.  

    У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. . За допомогою 

і участю батьків організовуються   різнопланові огляди, конкурси, екскурсії. На засіданнях батьківських комітетів обговорюються різні питання, 

що стосуються навчання, виховання підростаючого покоління та відповідальність батьків за дітей. На години спілкування запрошуються батьки, 

де вони розповідають про свою професію, власні захоплення. Готуючись до таких уроків, учні ретельно вивчають свій родовід. Доброю 
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традицією стало проведення годин спілкування: «Традиції моєї сім’ї» , «Шануймо батьків своїх» , «Тепло рідного дому» , «Моральний клімат у 

сім’ї» . Велика увага приділяється морально-етичному вихованню. На годинах спілкування проводиться робота щодо ознайомлення учнів з 

родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду.  Значну увагу цій роботі приділяють такі 

класні керівники, як Сіра Т.М. (1а кл.), Росецька Т.В. (2в кл.), Великоборець Г.Л. (1б кл.), Давидюк Т.І. (4а кл..), Міненко Н.М. (4б кл.),.Янович 

І.К.(7в клас), Порхун О.В.(5а клас), Просандєєва О.І. (5б кл.), Кузьмук Т.В. (6б клас), Матвєєва Т.В. (6а кл.), які систематично працюють за 

програмою з морально-етичного виховання. 

          У школі проводяться такі години спілкування: 

«Ми рівні – ми різні»  - учитель Міненко Н.М.(4-б клас); 

«Здоров’я – всьому голова» - учитель  Свєтлакова Д.О. (1в клас); 

«Права та свободи твої» - класний керівник  Остапчук М.Я. (2б клас); 

 «Кожна дитина має право на любов і піклування» - класний керівник Порхун О.В .(5а клас) 

«Святе слово мати» - класний керівник Сіра Т.М . (1а клас); 

«Справедливість – основа прав» - класний керівник Софіюк С.В. (10 клас); 

«Конвенція ООН та Конституція України про права дитини» - класний керівник  Процек І.А..(9б клас); 

«Шкідливі звички – знак біди» - класний керівник  Голан С.О.(7б клас); 

«Моральний ідеал і його місце в житті» - класний керівник  Червінська Л.В.(8в клас). 

        Відпрацьована система роботи з класними керівниками. Аналіз стану виховної роботи за 2019 – 2020 н.р. показав, що всі класні керівники 

планують виховну роботу з класом: обраний напрям та виховна проблема, над якою працюють протягом року; складені психолого-педагогічні 

характеристики класів; визначені завдання.. В основу планування виховної роботи як класними керівниками, так і адміністрацією школи 

покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, 

культурою, правами і обов’язками громадянина України. Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в 

організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, ранків, уроків Пам’яті історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, 

свят, екскурсій, прогулянок. Складено графік проведення годин спілкування, які проводилися у зручний для дітей та класних керівників час. 

Класні куточки оформлені відповідно до існуючих вимог. Слід відзначити, що класними керівниками та керівниками початкових класів враховані 

зауваження адміністрації стосовно оформлення документації: ведення виховних планів, актів відвідування сімей та ін. Протягом року  

проводились  семінари, круглі столи, педконсиліуми, обмін досвідом роботи, відкриті виховні години  (керівник методичної комісії Шульга Л.В.). 

         Керуючись чинним законодавством України з питань охорони дитинства, адміністрація школи координує роботу педагогічного колективу 

по захисту соціальних прав неповнолітніх.  Щоквартально поновлюється банк даних на  дітей всіх категорій, проводиться значна робота по 

вивченню стану утримання і виховання дітей в кожній із соціально-незахищених сімей. На основі таких досліджень складений соціальний 

паспорт всіх категорій учнів. На всіх підопічних дітей заведені особові справи, де зберігаються всі, передбачені чинним законодавством 

документи (відповідальний громадський інспектор з охорони дитинства  Неліпович С.В.).   Соціальний  педагог проводила просвітницько-
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пропагандистську роботу  серед батьків щодо попередження соціального сирітства серед неповнолітніх, а  серед учнів школи щодо захисту їх 

прав та інтересів, проводить  корекційно-розвивальну роботу з учнями підвищеної педагогічної уваги. Завдяки соціальному педагогу, педагогу – 

організатору , класним керівникам, класоводам в рамках місячника з охорони дитинства було проведено благодійні акції: «Чужої біди не буває» 

(допомога  дітям із соціально-незахищених сімей, дітям-сиротам, дітям , батьки яких позбавлені батьківських прав, дітям, сім’ї яких опинилися в 

складних життєвих обставинах), акції по збору коштів хворим дітям, дітям воїнів АТО, що загинули та інші акції. Протягом року проведено звіти 

опікунів, зібрано необхідну інформацію про дітей підвищеної педагогічної уваги. 

В школі проводиться відповідна робота по виконанню Закону України „Про загальну середню освіту". Школа є учасником Всеукраїнського 

рейду «Урок» по залученню до навчання дітей шкільного віку. Встановлено чіткий контроль охоплення навчанням дітей шкільного віку в 

закріпленому мікрорайоні. Завдяки відпрацьованій системі роботи до навчання залучені всі підлітки. 

Протягом   2019 – 2020 навчального року за окремими планами в школі   проведено тематичні дні, тижні та місячники:  

    Вересень: День знань, Місячник « Увага! Діти на дорогах»,  Тиждень толерантності, Всеукраїнський олімпійський тиждень, День бібліотеки, 

Міжнародний день миру, Свято квітів, Свято врожаю; 

     Жовтень: Тиждень правознавства; День учителя, День осені, День визволення України від нацистських загарбників, Місячник безпеки 

користування газом, Тиждень образотворчого мистецтва «Жива палітра», Тиждень козацької слави та європейської демократії (приурочений до 

Дня  захисника України.  

    Листопад: Місячник правових знань, День української писемності, День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, Міжнародний день 

толерантності, День Гідності та Свободи,  Тиждень хімії,  Тиждень фізики та астрономії, Тиждень ввічливості. 

    Грудень: Тиждень знань безпеки життєдіяльності; Тиждень майбутнього захисника Вітчизни; Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Тиждень 

правових знань, День Збройних сил України, День прав людини, День Святителя і Чудотворця Миколая , Місячник з охорони дитинства. 

     Лютий: Тиждень рідної школи, конкурс  «Школа має таланти», День Святого Валентина, тиждень «Лесині джерела», День вшанування  

учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день рідної мови, День пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

     Березень: Тиждень української мови та літератури (за окремим планом), Шевченківські дні, Тиждень дитячої та юнацької книги, Тиждень 

світової літератури , Тиждень шани жінки «Для вас жінки». 

     Квітень: День гігієни у школі, тиждень англійської мови « Англійська - це чудово!», 

тиждень   екології «Природа - наш дім» (до Всесвітнього  дня Землі), Тиждень  безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, День довкілля, 

Всесвітній день авіації і космонавтики, День дитячої книги. 

    Травень: День матері , тиждень родинного виховання «Я і моя родина», Місячник військово-патріотичного виховання, Дні пам’яті та 

примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 8-9 травня 2020 року, День героїв в Україні або Свято Героїв , День Європи, День 

пам’яті жертв політичних репресій, Свято вишиванки в Україні, Свято Букварика. 

      Протягом навчального року класними керівниками, вчителями та педагогом-організатором проведена достатня виховна робота. Усі ці заходи 

сприяють розвитку індивідуальних здібностей та особливостей учнів, розвитку їх талантів. Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці 
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школи протягом року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, 

мистецьких шкіл, факультативів. 

            Школярі є учасниками всеукраїнських, обласних та міських конкурсів, виставок та змагань 

    Поряд з тим, слід відмітити ряд суттєвих недоліків у виховній роботі.  Недостатнім  є рівень роботи класних керівників  з учнівським 

самоврядуванням у класі, участь у загальношкільних виховних заходах. Недостатньо розвиненим є учнівське самоврядування 7б, 8в кл., 

потребує покращення виховна робота та робота по відвідуванню учнями школи в  10,9а,8в,5в,8б, 11  кл., робота з батьками  в 8б,  8в,7б кл. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ 

Конвенція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку 

(т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням 

соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям  пільгових 

категорій. 

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального 

паспорту на кінець року у школі навчалися  учні пільгової категорії. Із них:  

 сиріт та дітей, які знаходяться під опікою – 3 учня; 

 із багатодітних родин – 40 родин,  72 дітей; 

 з інвалідністю 12; 

 на індивідуальному навчанні: 4  

 діти-переселенці з окупованих територій – 1; 

 діти, батьки яких є учасниками АТО – 60 ; 

 діти з малозабезпечених сімей -  14 дітей. 

Вищезазначені учні знаходились безпосередньо під патронатом соціально - психологічної служби школи. 
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На виконання Закону України «Про охорону дитинства» усі учні із малозабезпечених сімей, сироти та учні, які знаходяться під опікою, 

були забезпечені  безкоштовним гарячим харчуванням та  мали змогу  влітку безкоштовно оздоровитися. 

Протягом навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, здійснювалось відвідування їх вдома з метою контролю виконання 

ними своїх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і 

піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.  

Учнів школи систематично залучають до благодійних акцій,а саме: До дня інваліда, «Подаруй іграшку» для дітей, що знаходяться у 

дитячому будинку. На постійній основі волонтерський комітет учнівського самоврядування проводить роботу по збору коштів для дітей з 

серйозними захворюваннями. 

ВІДВІДУВАННЯ УЧНЯМИ ШКОЛИ 

 У школі створено систему обліку відвідування учнями занять. Щодня інформація класних керівників та вчителів – предметників про 

відвідування учнів заноситься до спеціального  журналу, аналізується соціальним педагогом, який проводить відповідну роботу з  учнями та їх 

батьками.Адміністрація школи постійно  тримала на контролі відвідування учнів школи, проводився системний аналіз. Як підсумок, по школі 

видані відповідні накази. Аналіз роботи за рік свідчить про цілеспрямовану роботу педагогічного колективу щодо поліпшення ситуації щодо  

відвідування учнями школи та унеможливлення пропусків занять без поважних причин. Незважаючи на всі вжиті заходи, питання забезпечення 

100%  відвідування учнями школи залишається актуальним. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ. РОБОТА З БАТЬКАМИ 

Значну увагу адміністрація школи приділяла залученню батьківської громадськості та органів учнівського самоврядування до здійснення 

демократичного управління навчально – виховним процесом.  

Співпраця педагогічного колективу та батьків здійснюється через спілкування на батьківських зборах, спільне обговорення питань на 

засіданнях Ради школи, батьківського комітету школи , ради профілактики правопорушень. 

Значне місце у виховній роботі займає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного 

колективу. Саме залучення учнів до співпраці сприяє активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. 

Слід зазначити, що саме цього року значно пожвавилася робота органів учнівського самоврядування. Пройшли загальношкільні вибори 

президента школи. 

Проте, питання сформованості та розвитку класних колективів, створення в них сприятливого для самореалізації особистості соціально - 

психологічного мікроклімату залишається актуальним. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
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    Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів Укрїни «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про мови», Державного стандарту освіти, на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колекктивну та індивідуальну 
діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки, інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду.     У 
2019/2020 н.р.основними формами методичної робои з педагогічними працівниками школи булла педагогічна рада, методична рада, методичні 
комісії вчителів, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо.       Програма розвитку закладу реалізувалась 
через організацію діяльності педагогічного коллективу над єдиною науково-педагогічною проблемою «Взаємодія всіх учасників НВП для 
забезпечення реалізації нових державних стандартів освіти в умовах створення громадсько-активної школи»(заключний етап). Основним 
завданням роботи над єдиною методичною проблемою було підняття на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надання 
чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізування форми методичної роботи. До реалізації завдань 
роботи над єдиною проблемою залучалися всі вчителі, але найбільш активними були педагоги, які мають педагогічні звання та вищу 
кваліфікаційну категорію: Міненко Н.М., Ушакова Т. Ю., Процек І. А.,  Кукліч Т.В., Шульга Л. В.  

    У 2019/2020 н.р. у школі працювали 5 методичних комісій:  

- МК вчителів початкових класів, музики, образотворчого мистецтва, вихователів ГПД (голова МК – Міненко Н. М.),  

- МК української та російської філології, іноземної мови (голова МК – Софіюк С. В.), 

- МК математики, фізики та інформатики, трудового навчання (голова МК – Процек І. А.),  

- МК біології, хімії, географії, фізичного виховання і ЗВ, історії, правознавства (голова МК – Ушакова Т. Ю.),  

- МК класних керівників (голова МК – Шульга Л. В.). 

     Робота всіх методичних формувань булла результативною.Згідно з планами роботи проводилися засідання, на яких обговорювалися 

нормативні документи, рекомендації щодо викладання навчальних дисциплін, новинки методичної та психолого-педагогічної літератури. Учителі 

проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблем, над якими працювали. 

  Протягом 2019-2020 н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Успішно пройшли курсову перепідготовку 8 вчителів . 

       На початку року було створено методичну раду школи: 

Шпачук О. Ф., директор школи- голова методичної ради; 

Члени методичної ради: 

Антонюк Т. Й., заступник директора школи з НВР; 

Михайленко Н. П., заступник директора з НВР; 

Неліпович С. В., заступник директора з ВР; 

Міненко Н. М., голова МК початкових класів; 

Ушакова Т. Ю., голова МК природничого напрямку; 

Процек І. А., голова МК математичного напрямку; 
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Шульга Л. В., голова МК класних керівників; 

Софіюк С. В., голова МК філологічного напрямку. 

   Упродовж навчального року було проведено 5 засідань методичної ради школи, на яких розглядалися питання обговорення навчальних 

програм з базових дисциплін, робота з обдарованими учнями, участь учителів школи в різноманітних методичних конкурсах, виконання наказу 

про методичну роботу в школі та інші.  

   Методична робота в школі- це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного 

досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все 

на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті- на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.  

З метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій, досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та 

методики проведення уроків та позакласних заходів у школі проводилися предметні тижні.  Педагоги школи систематично беруть участь у 

методичних заходах міста: педагогічних та практичних конференціях, засіданнях методичних об’єднань, семінарах. 

Методичний кабінет школи поповнився методичними розробками , тематичними папками, конкурсними роботами. 

 Учителі школи  активно працювали   в  семінарі- практикумі  «Стандарти громадсько-активної школи», круглому столі « Сучасний погляд на 

модель загальноосвітньої школи в умовах впровадження нових стандартів освіти», брали участь у педагогічних читаннях.  

   Педагогічні працівники закладу проявляли активну життєву позицію, постійно знаходяться у творчому пошуку, вдосконалюють свою 

професійну майстерність.  

   Вчитель  інформатики Іванова- Голан,  вчитель української мови і літератури Софіюк С.В., вчитель фізики Процек І.А., вчитель початкової 

школи  Аполлонова С.Ю. брали участь у міському та обласному турі педагогічної виставки «Освіта Житомирщини-2020», були відзначені 

дипломами за іноваційну діяльність.  

         

 

   Результати навчального року. 

   У 2019-2020 навчальному році навчально- виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний  і фізичний розвиток кожної 

дитини як особистості,  здатної самостійно мислити і реалізувати свої  можливості та використовувати знання в нестандартних ситуаціях. 

       Як результат роботи педагогічного колективу  є показники рівня навченості. 

 2015-2016 2016-2017 2018-2019 2019-2020 

Похвальні листи 65 38 49 54 

Грамоти 289 240 220 120 

 

НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ШКОЛИ 
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    З метою забезпечення наступності у навчально – виховному процесі підписана угода про співпрацю з  дошкільним навчальним закладом   

№66 та школою.    

   Учителі  та вихователі ДНЗ  відвідували заняття та  перші уроки . 

  Проведено круглий стіл  з вихователями ДНЗ та майбутніми вчителями перших класів, на якому  розглядались проблеми адаптації 

першокласників   та обговорювались  шляхи  взаємодії щодо підготовки дітей до школи. Проведені спільні батьківські збори . Організована  

екскурсія до школи для вихованців ДНЗ.  

ОХОРОНА  ПРАЦІ 

   З метою  створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено :перевірку електричного обладнання на заземлення , розроблені 

функціональні обов’язки  з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила  безпеки життєдіяльності у 

навчальних кабінетах  хімії,біології, фізики, спортивному залі, кабінеті військової підготовки, інформатики, праці. 

КОНТРОЛЬНО- АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ 

Головним  завданням контролю є виявлення причин негативних результатів роботи, надання методичної допомоги вчителеві, узагальнення 

та поширення перспективного досвіду роботи  . 

Виявлення рівня навчальних досягнень учнів проводиться у  поєднанні з аналізом роботи вчителя , так як зміст і форми роботи на уроці є 

результатом спільної роботи учителя і учня . 

      У 2019-2020 навчальному році адміністрацією школи за підсумками вивчення  стану  викладання  навчальних предметів видані накази:  
    

 З метою підвищення якості виконання навчальних планів адміністрацією були вивчені та узагальнені наказами такі питання:  

 Про стан реалізації принципу наступності в 5х класах, 

 Про стан організації профільного навчання у 10х класах, 

 Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок з біології в 7-11 класах;  

 Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок з образотворчого мистецтва в 5-7 класах,  

 Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок з зарубіжної літератури в  5-11 класах; 

 Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української, російської, англійської мов, математики, фізики, хімії, біології.  

 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури в 5-11 кл. 
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 Стан роботи з екологічного виховання учнів 

 Стан роботи з військово-патріотичного виховання учнів 

 Стан спортивно-масової роботи та утвердження здорового способу життя 

 Стан роботи з превентивного виховання 

 Вивченно систему роботи вчителів: Іванової-Голан С.О., Гаврилюка А.П., Дернової Т.А., Сірої Т.М., Довгалюк І.Г., Великоборець Г.В., 

Тарасюк Ю.П., Алтухової С.В. 

 Контроль в класах з інклюзивним навчанням; 

 Контроль за індивідуальним навчанням учнів; 

 Підсумки виконання навчальних планів та програм. 

 Про стан дистанційного навчання під час карантину. 

 

Щомісячно контролювалося ведення класних журналів, журналів обліку роботи гуртків та індивідуальних занять,  

відвідування учнями школи. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, особових справ учнів. 

За підсумками перевірок готувалися довідки, накази, які заслуховувались  на нарадах при директорові та на засіданнях методичної ради та МК 

вчителів. 

 Як показує аналіз управлінської діяльності , невирішеними залишаються : 

 формування у школярів потреби і навичок  самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя; 

 проблема підвищення рівня навчальних досягнень . 

Особлива увага приділялась  вирішенню таких питань: 

        1  Організація партнерських стосунків школи і сім'ї. 

         2.  Використання ІКТ як засіб удосконалення навчально - виховного процесу . 

         3. Якісна підготовка до зовнішнього  незалежного оцінювання. 

         4.  Забезпечення функціонування освітнього округу. 

         5. Впровадження профільного навчання . 

У  відповідності до поставлених завдань було складено річний план роботи  школи та  обрано тематику педагогічних рад.   
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Проведені педагогічні ради : 

СЕРПЕНЬ 

1. Про затвердження освітньої програми на 2019-2020 н.р. 

2. Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2018- 2019 н.р. та завдання на новий  навчальний  рік. 

3. Ознайомлення з новим Полорженям «Про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти» 

4. Про організацію інклюзивного навчання в школі. 

5. Затвердження  режиму роботи школи на 2019-2020 н.р. 

6. Затвердження плану роботи школи на 2019-2020 н.р. 

7. Затвердження структури 2019-2020 н.р. 

8. Про претендентів на присвоєння педагогічного звання при атестації педагогічних працівників у 2019-2020 н.р. 

9. Підсумки ДПА у 2018-2019 навчальному році. 

10. Про претендентів на нагородження медалями  у 2019-2020 н.р. та претендента  переможця у загальноміському конкурсі «Обдарованність 

року». 

11. Про підсумки оздоровлення та навчальної практики у 2018-2019 навчальному році.  

12. Аналіз стану охоплення учнів школи безкоштовним харчуванням (пільгові категорії). 

 

ЖОВТЕНЬ 
1. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу (Наказ МОН №1154 від 27.08.2019р.). 

2. Про домашнє завдання в 2 класі. 
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3. Особливості організації й проведення продуктивного уроку предметів різних профілів.  

4. Про підсумки  проходження медичного огляду учнів. 

5. Про стан  відвідування учнями школи, профілактика правопорушень, шкідливих звичок та дитячого травматизму.  

6. Про стан охорони праці ,безпеки життєдіяльності учнів та дотримання  Державних санітарних правил та норм ДСанПіН . 

7. Про ЗНО учнів у випускних класах. 

8. Про хід виконання рішень минулих педрад. 

 

СІЧЕНЬ 

1. Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти. Діяльність педагогічного колективу школи з розвитку громадської 

активності, самостійності та організаторських здібностей учнів. 

2. Про результати  навчально-виховної діяльності учнів за 1 семестр 2019-2020 навчального року.  

3. Про проведеня в 2019-2020 н.р. ДПА осіб, які здобувають загальну середню освіту. 

4. Про здійсненя невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства, жорстокого поводження, булінгу 

5. Про стан  відвідування учнями школи, профілактика правопорушень, шкідливих звичок та дитячого травматизму. 

6. Аналіз стану охоплення учнів школи гарячим харчуванням у 1 семестрі 2019-2020 навчального року. 

7. Про педагогічні здобутки вчителів, що подають свої роботи на педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини 2020». 

8. Про прийом дітей до 1 класу на 2020-2021 н.р. 

9. Про організацію проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами закладу у 2020р.  
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10. Про хід виконання рішень минулих педрад. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Про організацію прооведення занять за допомогою технологій дистанційного навчання у закладах ЗЗСО, підпорядкованих департаменту 

освіти Житомирської міської ради на період карантину. 

2. Профілактика крадіжок, бродяжництва, шкідливих звичок. 

3. Про вибір та замовлення підручників для 3 класу ЗЗСО на 2020-2021 н.р. 

4. Про затвердження сертифікатів у рамках підвищення кваліфікації (30 годин). 

5. Про хід виконання рішень минулих педрад. 

ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 

1. Про випуск та нагородження учнів 9-х та 11-х класів. 

2. Про хід виконання рішень минулих педрад. 

 

  КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСІВ 

   Упровадження сучасних інформаційних технологій визначено Національною доктриною,  пріоритетним напрямком якої є   комп'ютеризація та  

інформатизація навчально - виховного процесу  та  системи управління. Дана робота здійснюється за такими напрямками: 

  комп'ютеризація навчального процесу; 

  комп'ютеризація управлінської діяльності; 

 наявність ліцензійного базового програмного забезпечення ; 

 використання   інтернет - технологій у навчально - виховному процесі та управлінській діяльності. 

 На початок   2019-2020 н.р. в школі  налічується  41  комп’ютерів. Із них використовуються : 

для навчальної діяльності  

 кабінет інформатики №1 ,  11 
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 кабінет інформатики № 2, 12 

 кабінет географії    - 1 

 кабінет математики  -1 

 кабінет хімії  -1 

 початкові класи - 10 

 бібліотека – 1 

для управлінської діяльності : 

 кабінет директора -1 

 секретар школи -1 

 заступник директора  з НВР -1 

 педагог-організатор -1 

 психолог – 1 

 бухгалтерія – 2  

Мультимедійні установки - 7   

Плазміні  телевізори -18 

ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

     До 2019-2020 навчального року за рахунок бюджетних коштів відремонтовано відремонтовано кабінет хімії.  
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        За спонсорські кошти проведено Інтернет для класів початкової школи. З метою покращення умов функціонування закладу 

проводилась цілеспрямована робота в залученні позабюджетних коштів. При допомозі батьків учнів школи проведено поточний ремонт 

класів. За бюджетні кошти придбано фарби для фарбування підлоги і стін коридорів школи, проведена обрізка дерев на території школи.  

Проблеми, які потрібно вірішити в 2020-2021 навчальному році: 

 Установка автоматичної пожежної сигналізації; 

 Обладнання класних кімнат та коридорів школи згідно НУШ, 

 Ремонт зливової каналізації з боку спортивного залу; 

 Встановлення нової огорожі території школи; 

 Заміна вікон в коридорах, майстернях, їдальні та вестибюлі школи на металопластикові; 

 Асфальтування території подвірʼя школи; 

 Обрізка дерев на території школи; 

 Проведення поточних ремонтних робіт приміщення до початку нового 2020-2021 навчального року. 

У закладі започатковано та підтримуються традиції: 

 День Знань ; 

 свято Спортландії; 

 « Тато,мама   і  я – спортивна сім’я» (1-4 класи); 

 військово – патріотична  спортивна   гра «Ну-мо, хлопці» ; 

 масовий забіг до Дня Здоров’я; 
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 персональні  виставки  робіт учнів та представників громадськості – аматорів народного мистецтва; 

 доброчинні   акції до Дня інвалідів, «Від серця до серця», «Чисте довкілля», « Заготівля продуктів», допомога воїнам ООС, допомога 

дітям з важкими хворобами; 

 тематичні вечори  : «Осіння феєрія» ,« Англійська – це чудово!», новорічні ранки; 

 святковий концерт для мам ; 

 « Козацькі забави»; 

 свято Останнього дзвоника; 

 випускний вечір ; 

 флешмоби До дня учителя, Дня миру, Дня збройних сил України, Дня захисника України; 

 конкурсний проект « Школа має талант»; 

 «Осінній ярмарок»; 

 Уроки мужності до Дня Небесної Сотні, Свята героїв в Україні. 

 


