
РІЧНИЙ ЗВІТ за 2018-2019 н.р. 
 

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  за  2018-2019 н.р. 

Методична робота в КЗ «НВК «Гарант» у 2018-2019 році здійснювалася та регулювалася згідно наказу КЗ «НВК 

«Гарант» від 03 вересня 2018 року № 222\г «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019  

навчальному році».  

У 2018-2019 навчальному році була продовжена робота над єдиною методичною проблемою: «Створення 

оптимальних умов для розвитку ініціативи й творчої діяльності педагогічних працівників з метою підвищення 

якості освіти, ефективності й результативності навчально-виховного процесу в умовах переходу до Нової 

Української школи», над якою працювали члени навчально-методичні лабораторій разом із керівниками:  

1) Сиухіною О. М. - керівником НМЛ початкових класів.  

2) Бровкіною С. І. -  керівником НМЛ філологічного напрямку 

3) Чумак Л. С. -  керівником НМЛ фізико-математичних дисциплін 

4) Коломойцем О. В. -  керівником НМЛ інформаційно-технологічного напрямку 

5) Курмишкіною Л. В. -  керівником НМЛ іноземних мов 

6) Корінною О. Є. -  керівником НМЛ військово-спортивного напрямку 

7) Кривоспицькою В. О.  -  керівником НМЛ історико-природничих дисциплін.   

Координувалася методична робота Методичною радою у складі:  

Голова Методичної ради: 

заступник директора з НВР Колб О. О. 

Члени МР:  

1) Директор КЗ «НВК «Гарант», вчитель-методист Боровкова С. В. 

2) Борисенко С. А., заступник директора з НВР 

3) Ченцова К. М., заступник директора з НВР 

4) Сиухіна О. М., керівник НМЛ початкових класів   

5) Бровкіна С. І., керівник НМЛ філологічного напрямку, секретар Методичної ради 

6) Чумак Л. С., керівник НМЛ фізико-математичних дисциплін 



7) Коломоєць О. В., керівник НМЛ інформаційно-технологічного напрямку 

8) Курмишкіна Л. В., керівник НМЛ іноземних мов 

9) Корінна О. Є. керівник НМЛ військово-спортивного напрямку 

10) Кривоспицька В. О., керівник НМЛ історико-природничих дисциплін 

11) Вчитель-методист Антіпіна Л. В. 

Протягом року було проведено 4 засідання Методичної ради за окремим планом роботи. Також протягом року 

було проведено по 4-5 засідань навчально-методичних лабораторій (згідно протоколам засідання, що зберігаються на 

гул-диску в «Методичній студії»). 

За окремим планом роботи протягом року були проведені методичні заходи, творчі конкурси, акції, методичні дні 

в рамках проведення предметних тижнів:  

Місяць 1 тиждень 2 тиждень 3 тиждень 4 тиждень 

листопад 05.11-09.11 

Тиждень 

української 

філології 

 19.11-23.11 

Тиждень 

російської 

філології та 

зарубіжної 

літератури 

26.11-30.11 

Вітамінний 

тиждень 

грудень  10.12-14.12 

Тиждень 

іноземних мов 

17.12-20.12 

Тиждень 

предметів 

художньо-

естетичного 

циклу 

 

січень    28.01-01.02 

Тиждень 



історії 

лютий 04.02-08.02 

Тиждень 

технологій та 

інформатики 

11.02.-15.02 

Тиждень хімії 

18.02-22.02 

Вітамінний 

тиждень 

25.02-01.03 

Тиждень 

географії та 

економіки 

березень 04.03-7.03 

Шевченківськи

й тиждень 

 18.03-22.03 

Тиждень 

фізики і 

математики 

 

квітень 01.04-05.04 

Тиждень 

дитячої книги 

та початкової 

школи 

08.04-12.04 

Вітамінний 

тиждень 

15.04-19.04 

Тиждень 

предметів 

військово- 

спортивного та 

оздоровчого 

спрямування 

22.04-26.04 

тиждень 

біології та 

екології 

 Проведення предметних тижнів – позитивний досвід КЗ «НВК «Гарант», із задоволенням долучаються до 

організації й проведення заходів і учні, і вчителі, наскрізною лінією через усі предмети проходять тематичні тижні. 

Згідно плану методичної роботи та графіку проведення предметних тижнів, в 2018-2019 навчальному році було 

проведено 12 предметних тижнів і більше 60 тематичних заходів для учнів. Інформація про проведені темтичні заходи в 

рамках предметних тижнів розміщена в Методичні студії-онлайн в розділі «Звіти НМЛ» та у розділі «Тематичні дні» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1osCcBp6KjuGdik_W2II_u2gD2wtkdKyo  

В рамках оптимізації методичної роботи КЗ «НВК «Гарант» у 2018-2019 навчальному році Методичною радою 

було схвалене рішення продовжити роботу «Методичної студії-онлайн» та закритої групи для вчителів «Штурмани 

НУШ». В методичній студії розташовано електронні папки  навчально-методичних лабораторій, де містяться звіти 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1osCcBp6KjuGdik_W2II_u2gD2wtkdKyo


НМЛ, аналізи роботи, плани предметних тижнів, інформації про проведені в рамках тижнів, протоколи засідань НМЛ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d6tj9C0g10TvNyUXvC983xgm3-Z4UtGF .  

Відповідально працюють і вносять всі методичні аналітичні матеріали та наступні керівники НМЛ: Сиухіна О. М. 

(НМЛ початкових класів, Чумак Л. С. (НМЛ фізико-математичних дисциплін), Кривоспицька В. О. (НМЛ історико-

природничих дисциплін).  

В Методичній студії розташовані портфоліо всіх членів педагогічного колективу, в яких розміщені сертифікати, 

дипломи, подяки, грамоти, вказані результати методичної роботи й особистого професійного зростання, роботи з 

обдарованими учнями за останні три роки. Слід відмітити учителів, які відповідально ставляться до ведення власного 

портфоліо і своєчасно заносять інформацію про результати методичної роботи : Антіпіну Л. В., Беденко О. Г., Кузнєцову 

С. С., Бондар Г. В., Бровкіну С. С., Корінну О. Є, Дорофєєву О. О., Мохналь Л. О., Малік Н. О.,  Моргунову Л. М., 

Ляховець Н. В., Уставицьку Ю. В., Фастова І. Ю., Фастову Т. М., Столбову О. В., Шибкову О. І., Сиухіну О. М. Також в 

Методичній студії вже третій рік учителями закладу ведеться й постійно оновлюється «Загальний методичний кейс 

учителів» https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVaC4lPi4il0-Lvt46ZMznAEwYhkHBUKGWIRTIkKSiA/edit#gid=0 , до 

якого педагогічні працівники вносять інформацію про свою професійну діяльність протягом поточного року.  

В групі «Штурмани НУШ» https://www.facebook.com/groups/1676044479127693/ проводяться інструктивні наради, 

здійснюється інформаційна підтримка запланованих й проведених заходів, відбувається швидке інформування щодо 

методичної роботи учителів, вирішуються організації питання, відбувається логістика освітнього процесу. В режимі нон-

стоп для всіх учителів НВК «Гарант» працює чат для швидкого обміну повідомленнями. 

Згідно наказу Лисичанського відділу освіти  №270/агд  від  05 листопада   2018 року «Про проведення І 

(міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», наказу КЗ «НВК «Гарант» № 272\г від   06 листопада 

2018 року «Про участь у  І (міському) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019», з метою підвищення якості 

методичної роботи та фахової майстерності учителів, а також в рамках роботи над єдиною методичною проблемою, 

учитель географії  Фастов Іван, учитель французької мови Кабанова Крістіна взяли участь у І (міському) етапі конкурсу 

«Учитель року-2019», за підсумками участі у міському етапі Фастов Іван посів ІІ місце, Кабанова Крістіна – ІІІ місце. 

Учителі Фастов Іван і Кабанова Крістіна взяли участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу «Учитель року-2019», за 

підсумками якого Фастов Іван став переможцем – виборов І місце у номінації «Географія», Кабанова Крістіна – ІІ місце 

у номінації «Французька мова».  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d6tj9C0g10TvNyUXvC983xgm3-Z4UtGF
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVaC4lPi4il0-Lvt46ZMznAEwYhkHBUKGWIRTIkKSiA/edit#gid=0
https://www.facebook.com/groups/1676044479127693/


За результатами обласного етапу учитель географії КЗ «НВК «Гарант» Фастов Іван взяв участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Учитель року-2019», в професійних змаганнях у м. Ковель Волинської області брали участь 24 учителі з 23 

областей України і Києва. За результатами  фіналу Всеукраїнського конкурсу Фастов Іван посів 4 місце в конкурсі 

«Учитель року-2019» у номінації «Географія».   

За 2018-2019 навчальний рік курси підвищення кваліфікації пройшли 34 учителі КЗ «НВК «Гарант» на базі 

ЛОІППО та КУ «Лисичанський методичний центр». Відповідно до перспективного плану атестації педагогічних 

працівників у 2018-2019 році була запланована  атестація 12 учителів КЗ «НВК «Гарант»: Антіпіної Л. В., учителя 

математики, Боровкової С. В., як учителя початкових класів,  Богового Д. І, як керівника гуртка, Дорофєєвої О. О., 

вчителя російської філології, Кабаноової К. А, вчителя французької мови, Коломойця О. В., вчителя технічної праці, 

Кравцової К. Л., вчителя початкових класів, Сиухіної О. М., вчителя початкових класів, Слободенюк О. М., вчителя 

української філології, Ченцової К. М., як вчителя інформатики, Косенко Н. А., вчителя початкових класів.  

На підставі рішення атестаційної комісії (протокол №1 від 16.10.2018 року) було вирішено провести позачергову 

атестацію педпрацівників згідно заяв: Богового Д. І., Бондар Г. В., Уставицької Ю. В. Згідно наказу КЗ «НВК «Гарант» 

№ 54\7 від 29 березня 2019 року «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році» 

підтвердили відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії наступні вчителі:  

Слободенюк Олена Миколаївна – «Спеціаліст І категорії», 

Кравцова Катерина Леонідівна - «Спеціаліст І категорії», 

Коломоєць Олександр Вадимович – «Спеціаліст вищої категорії» 

Антіпіна Лариса Володимирівна  - «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист», 

Боровкова Світлана Валентинівна - «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист»;  

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: 

Сиухіна Олена Миколаївна - «Спеціаліст вищої категорії»;  

підтвердили відповідність раніше присвоєному тарифному розряду: 

Боговий Денис Ігорович – 12 тарифний розряд, як керівник гуртка, 

Красуцька Любов Анатоліївна – 11 тарифний розряд; 

Підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»: 

Косенко Надія Андріївна, учитель початкових класів. 



Встановлено 11 тарифний розряд:  

Томашевській Олені Валентинівні, учителю початкових класів. 

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»:  

Дорофєєвій Олесі Олександрівни, учителю російської мови і літератури. 

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»:  

Ченцовій Катерині Миколаївні, учителю інформатики 

Кабановій Крістіні Анатоліївні, учителю французької мови. 

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії 

Уставицькій Юлії Вікторівні, учителю української мови і літератури. 

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший учитель:  

Бондар Ганні Вікторівні, учителю початкових класів 

Боговому  Денису Ігоровичу, учителю фізичної культури. 

Присвоєно звання «Старший учитель»: 

Сиухіній Олені Миколаївні, учителю початкових класів. 

Протягом 2018-2019 навчального року вчителі навчалися та вдосконалювали свою майстерність в проєктах 

професійного розвитку від ЛОІППО (Сєвєродонецьк), займалися самоосвітою через онлайн-курси та на вебінарах від 

MON-Edera-Osvitoria, педагогічному порталі "На урок", онлайн-курсі Prometheus та інші; протягом року займалися 

науково-методичною діяльністю, тренерською роботою (Боровкова С. В., Бондар Г. В., Шибкова О. І., Сиухіна О. 

М.), учителі поширювали свій власний досвід через  статті і публікації (Коломоєць О. В., Колб О. О., Сиухіна О. М., 

Ченцова К. М.. Вардова А. В.), розробки уроків (Боговий Д. І., Кузнєцова С. С., Столбова О. В., Антіпіна Л. В.)  та 

інших форм презентацій власного педагогічного досвіду на обласних, міських, всеукраїнських методичних заходах. 

Результати цієї методичної діяльності можна відстежити на «Методичному кейсі-онлайн» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVaC4lPi4il0-Lvt46ZMznAEwYhkHBUKGWIRTIkKSiA/edit#gid=0  . 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:  

 Продовжити роботу над єдиною методичною проблемою у 2019-2020 навчальному році 

 Продовжити роботу Методичної студії-онлайн 

 Продовжити роботу групи для учителів КЗ «НВК «Гарант» на сторінці фейсбук «Штурмани НУШ» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVaC4lPi4il0-Lvt46ZMznAEwYhkHBUKGWIRTIkKSiA/edit#gid=0


 Продовжити ведення портфоліо, особистих методичних кейсів, загального методичного кейсу учителів в Методичній 

студії-онлайн. 

 Активізувати роботу гуртків, додаткових занять, клубів в рамках роботи з обдарованими дітьми з розвитку творчих 

здібностей та академічних талантів. 

 Об’єднати НМЛ інформаційно-технологічних дисциплін та фізико-математичних дисциплін у зв’язку з 

відсутністю системи роботи НМЛ інформаційних дисциплін та його керівника. 

 Взяти участь у конкурсі «Вчитель року-2019» 

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Основною метою у вихованні учнів у 2018-2019 навчальному році було виховання високоосвіченої, соціально активної 

й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними 

цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та світової 

культури, здатним до самоосвіти і самовдосконалення в умовах переходу до Нової Української школи.  

 

Виховна робота у 2018-2019 навчальному році була сконцентрована на таких напрямках: 

- реалізація концепції Нової української школи; 

- національно-патріотичне виховання; 

- виховання свідомого громадянина України, активної життєвої     позиції учнів; 

- збереження загальнолюдських цінностей, формування життєвих ключових компетентностей, м’яких 

навичок для життя; 

- партнерська діяльність 

- проектна діяльність, організація самоврядування 

 

Протягом 2018-2019 навчального року учні й вчителі НВК «Гарант» продовжили співпрацювати з 

партнерськими організаціями і взяли участь у низці освітніх та культурних проєктів,  які згодом дали позитивні 

результати. 

Співпраця з Міжнародними організаціями розпочалася ще у червні 2018 року. 

Міжнародний проєкт співпраці з ГО «Українсько-словацька ініціатива» запросив до  Екологічного табору  «Я, 

Ти, Ми збагачуємо світ» учнів 6-10 кл. у с.Кострино Великоберезнянського р-н Закарпатської обл., 30.06.18-



10.07.18р. Учні й вчителі подорожували Західною Україною (Львів-Ужгород-Кострино-Мукачево-Лисичанськ), 

спілкувалися із словацькими студентами-аніматорами, разом вивчали духовні істини та брали участь у корисних 

дитячих розвагах. 

 У вересні 2018 року завдяки  успішній  краудфандинговій  кампанії був реалізований  проєкт «Простір 

відпочинку та розвитку «Dream» за підтримки програми «Метамісто: Схід», агенції «Urban curators» в рамках 

освітньої програми «Сходини» за підтримки Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Метою проекту було створити відкритий вільний простір для 

громади міста на базі навчального закладу. 

Жовтень  2019 року ознаменувався участю у   унікальній  3-річній соціальній програмі  «Healthy Schools: заради 

здорових і радісних школярів»,  яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation. 

Програма охоплює всіх учнів навчального закладу і має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних 

активностей та свідомого ставлення школярів до власного здоров’я. протягом року щомісяця пропонуються різні 

теми активностей, які висвітлюються в  тематичній групі на Facebook. 

 У жовтні 2018 року за сприяння групи цивільно-військового співробітництва Командування Сухопутних 

військ Збройних Сил України, ГО "Молодіжний Центр Атлантичної Ради України; радника з питань преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні, аташе з питань вивчення англійської мови Посольства США в Україні» 

розпочав роботу проєкт  з вивчення англійської мови Посольства США в Україні English Access Microscholarship 

Program (Access Program). У проєкті беруть участь учні соціальних категорій, 2 вчителя англійської мови; програма 

розрахована на 2 роки навчання. 

Протягом всього навчального року продовжувалась плідна співпраця з Лисичанським міським центром 

зайнятості. Для старшокласників знову відкрив свої двері  клуб Школи бізнесу «Школа юніорів». Учні пізнають 

основи підприємницької діяльності й  фінансової грамотності, законів ведення бізнесу й ринкової економіки. Також 

постійно оновлюються знання учнів щодо ринку праці і можливості вступної кампанії в рамках профорієнтаційної 

роботи. 

У листопаді 2018 року завдяки активним старшокласникам, адміністрації НВК та педагогічному колективу у 

рамках  освітньої ініціативи щодо святкування Всесвітнього Дня гідності «Гідність в дії!»  в рамках литовської 

Програми розвитку співпраці та сприяння демократії за фінансової підтримки Шведського Інституту від 

https://kodmista.com.ua/metamisto-2017/
https://urbancurators.com.ua/
https://skhodyny.gof.org.ua/


Міжнародного інституту інтегрального розвитку - IIID Empatia та EdCamp Ukraine у НВК 478 учнів взяли участь в 

освітньому марафоні. Протягом 10 днів відбулися уроки антикорупції, уроки права, а результатом співпраці є 

книжкова лабораторія змін «Зі сторінок у життя» - комплект із 45 найсучасніших мудрих книжок від унікальної 

освітньої ініціативи #книгоНУШ. 

В  рамках партнерської роботи учнів та батьків КЗ «НВК «Гаранту» наша команда взяла участь у Першому 

фестивалі «Лисичанський Вертеп – 2019» у співпраці з ГО «Міст 3.10» за підтримки Європейського Союзу та за 

фінансовою підтримкою Німецького культурного центру Goethe-Institut Ukraine при Посольстві Федеративної 

Республіки Німеччина в Україні через програму Код Міста у рамках проєкту «Люди активні – громада успішна». 

Початок нового року став і стартом активної роботи учнів і вчителів «Гаранту» у напрямку екологічного 

розвитку. Саме у лютому 2019 року активісти на чолі з педагогом-організатором Дорофєєвою О.О. взяли участь  у 

форумі «Молода енергія громад». Юні екологи  захистили  екопроєкт «Лисичанськ сортує». Форум відбувся за 

підтримки БФ «ЮНІСЕФ», ГО СКЦ «Задзеркалля» м.Слов’янськ та Європейського Союз,  м.Святогорськ Донецької 

області. Результат участі – отримання благодійного мінігранту на реалізацію учнівського екопроєкту в 

м.Лисичанську у розмірі 17 525 грн. Завдяки екосвідомим учням,  протягом року підтримувалась просвітницька 

робота серед учнівської молоді міста, розроблялись і проводились еко-квести, екологічні акції, піднімилися питання 

сортування відходів.  За кошти благодійного гранту у розмірі 17 525 грн. екологічною просвітою охоплено 18 шкіл та 

більш ніж 1000 учнів 5-11 класів. 

Локально просвітницька робота за проєктом продовжиться і наступного начального року. 

У березні 2019 року відбулася участь  учнів 11 класу у  тренінгу для лідерів учнівського співуправління з 

Проєктного менеджменту та лідерства для учасників Бюро Змін проекту "Дитяча Демократія" , що реалізується за 

підтримки Бф Мистецький Арсенал  та Лисичанського краєзнавчого музею. Надано 6 заявок на міні-гранти для 

реалізації молодіжних проектів, а вже у травні відбувся захист проєктів учнів. За результатами  голосування 

перемогу здобув проект «Шкільний театр». Вже на початку вересня-жовтня чекаємо на фінансування. 

Травень 2019 року пройшов під гаслом «Всі разом за сім’ю!». Саме 18 травня завдяки співпраці з ГО «Гарант 

партнерства» відбулась реалізація спільного заходу Родинний фестиваль «Family Fest». Це була суперподія місяця! 

Свіже повітря, цікаві розваги, звабливі запахи смакоти, веселий дитячий сміх і щасливі усмішки задоволених батьків 

- саме так можна описати сімейний фестиваль, який відвідало більше ніж 2000 людей. 



Як і було обіцяно, всі партнери й організатори постаралися на славу та справили враження на дітей і їх батьків. 

Вони представили для «гарантівців» і гостей школи багато різноманітних розваг: майстер-класи, пізнавальні лекції 

від патрульної поліції, батут, фотозони,  квести, активні ігри на свіжому повітрі, смачний куліш і відкриття першого 

в місті Лисичанську муралу. 

На фестивалі наших маленьких гостей чекали веселий ляльковий театр, велика розважальна зона з батутами, 

футбол, уроки малювання, а також улюблений всіма дітьми яскравий аквагрим і захоплюючі творчі майстер-класи 

від батьків. 

Проходили майстер-класи з декору, створення іграшок, виробів, квітів, які можна забрати з собою додому як 

пам'ять про чудово проведений час на нашому святі. Наприкінці свята кожен гість отримав морозиво. Ця співпраця з 

громадськими та міськими організаціями міста принесла задоволення не тільки нам самим , але й згуртувала громаду 

під єдиним гаслом. 

Запам’ятаються і перемоги у обласних та Всеукраїнських творчих  конкурсах. 

Участь у міському етапі обласного конкурсу творчих робіт "Мій рідний край - Луганщина" (номінація 

"Луганщина, оспівана в рядках"). І місце виборола учениця 7-А Кл. Крижна Еліна, вчитель - Ляховець Н.В. , ІІІ місце 

- учениця 6-Б Кл. Шабрацька Поліна, вчитель - Бровкіна С.І.. 

17.10.2018р  - участь у ХІІІ Обласному відкритому конкурсі дитячої поезії «Джерельце» пам’яті Й. Курлата у 

місті Сєвєродонецьк. Організатор: Міжрегіональна спілка  письменників. Переможець в номінації «Авторські вірші. 

Усміхнена рима» -  Крижна Еліна, 7-А клас. 

Участь у міському етапі гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» 21.01.2019 р.  - І місце   

І місце- номінація «Літературний твір-проза, поезія, п’єса» 

ІІ місце- номінація "Твір журналістики – нарис, інтерв'ю, репортаж» 

ІІІ місце - номінація "Малюнок" 

ІІ місце - номінація «Поробки в різних техніках» 

Участь у міському етапі виставки-конкурсу                                                              з початкового технічного 

моделювання 22.02.2019р. І місце - номінація «Вироби у техніці оригамі  та паперопластики». 

Участь у конкурсі відгуків «Читай-пиши» для підлітків 10-17 років. Організатор - Благодійний фонд Сергія 

Жадана та проект підтримки дитячого читання «BaraBooka» 



Участь у проєкті «Схід читає» за підтримки БФ «Відродження» в рамках співпраці з Лисичанською міською 

бібліотекою  22.03.2019р. Участь у міській виставці - конкурсі дитячої творчості «Знай і люби свій край»,організатор 

– Лисичанський  центр науково – технічної творчості учнівської молоді 25.03.2019р.  - ІІ місце - номінація 

«Бісероплетіння», ІІІ місце - номінація «Інтер'єрна лялька». 

Вже традиційними для учнівської, педагогічної та батьківської спільноти стали: участь у Всеукраїнській акції 

до Дня української писемності й мови «Я пишу радіодиктант національної єдності», святкування Дня миру, який 

започатковано саме 2014 року. В цей день в НВК відбувається єдина класна година «Мир на планеті – щастя всім 

дітям», а також учнівський та педагогічний колектив приєднується до міських заходів на Площі Перемоги. Необхідно 

зазначити, що за 4 роки до міської акції приєдналися також колективи ЗСШ №8, ЗОШ №14,24,26,5, Лисичанського 

нафтохімічного технікуму та Лисичанського багатопрофільного ліцею. 

День вишиванки, що святкують українці у різних куточках світу, традиційно збирає на подвір’ї НВК «Гарант» 

учнівський та педагогічний колектив, а також батьків та мешканців мікрорайону, які бажають долучитися до свята. 

Цього року 18 травня відбулося яскраве дефіле за участю всіх класних колективів. Урочиста святкова хода об’єднала 

в єдину сім’ю вихованців НВК «Гарант», ЗСШ№8,14,24, Лисичанського багатопрофільного ліцею, Лисичанського 

нафтохімічного технікуму, а також громадських активістів міста. Необхідно зазначити, що підтримка таких заходів 

вкрай важлива, адже вона створює атмосферу свята, допомагає відтворити національний дух та колорит українських 

традицій. Дуже позитивним є те, що кожного року до акції приєднуються нові колективи, учасниками стають більше 

батьків та мешканців Лисичанська. Все це сприяє зміцненню української свідомості. 

До Дня українського козацтва у НВК відбулася зустріч старшокласників з представниками іміджево-

видавничого центру Національної гвардії України. Гостей урочисто зустріли члени військово-патріотичного гуртка 

«Джура». Танцювальний колектив " Garant Dance" вітав захисників душевним танком "Ой, верше, мій верше..." 

Відбувся відвертий діалог щодо важливості професій військового, переваг навчальних закладів військового 

спрямування. Представники ВНЗ запросили хлопців і дівчат на навчання і отримали позитивний відгук серед 

старшокласників. 

Таким чином, спільна справа об’єднала максимальну кількість учасників освітнього  процесу навколо 

головного завдання: розвитку благодійної та волонтерської діяльності, яка основується на милосерді, принципах 

гуманізму, соціальної й громадської активності, толерантності і емпатії. 



Цього року до Дня української писемності та мови 9 листопада за участю шкільного співуправління відбувся 

інформаційний флешмоб «#Я пишу диктант національної єдності», учні та вчителі фотографувалися з листівкою з 

тематичним хештегом, фото розміщені на сторінках соціальних мереж та сайті НВК «Гарант». 

Протягом навчального року вихованці військово-спортивного гуртка «Джура» брали активну участь у різних 

етапах змагань: історичній інтелектуальній грі «Відун», презентації роїв, спортивних змаганнях. Команда НВК 

«Гарант» гідно представляла навчальний заклад разом з педагогом-організатором Дорофєєвою О.О. Під час 

підсумкового етапу змагань команда завоювала ІІ місце у конкурсі «Медична допомога».  

Не дивлячись на те, що команда мала успіхи на різних етапах змагань, залучати учнів до участі в них стає 

дедалі важче. За словами керівника гуртка, хлопці й дівчата частіше виявляють бажання брати участь у змаганнях, 

які вони обирають самостійно і вважають їх таким, що сприяють розвитку життєвих компетентностей, що є вкрай 

важливим у реалізації концепції Нової української школи.  Наприклад, турнір із стрільби, змагання із скелелазання, 

туристичний велопробіг за маршрутом, який учні розробили самостійно тощо. Отже, необхідно більш ретельно 

проаналізувати позитивні та негативні моменти організації змагань у наступному навчальному році. 

Згідно річного плану НВК у І та ІІ семестрі було організовано та проведено такі тижні, декади та місячники: 

- Увага! Діти на дорозі! 

- Олімпійський тиждень; 

- Декада здоров’я та безпеки життєдіяльності; 

- Місячник предметних Олімпіад; 

- Декада української писемності; 

- Тиждень права; 

- Місячник  здоров’я «Дитина йде до школи»; 

- Декадник милосердя; 

- Тиждень пожежної безпеки; 

- Місячник оборонно-масової роботи 

Було проведено традиційні шкільні свята : День Знань, День працівника освіти, День Миру, День народження 

«Гаранту», Парад вишиванок, благодійний ярмарок та Новорічні свята для учнів 1-11 класів. 



Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та 

позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна 

громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави. Фундаментом формування у школярів 

сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж 

семестру сплановано та проведено класними керівниками НВК  у формі зустрічей з учасниками бойових дій, 

співпраці з волонтерами, написання листів до військових . Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до 

долі своєї Батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки 

української армії. Учні, батьки, вчителі НВК  постійно відгукуються на заходи, що проводяться в підтримку воїнів 

АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам, передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. 

 Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу в учнівському парламенті 

«Школа успіху». Міністерствами  шкільного парламенту було організовано та проведено: 

- випуск газети «Пєрємєни» спільно з медіа гуртком «Журналістика»; 

- випуск тематичних стіннівок; 

- організація та проведення творчого конкурсу «Гарант має талант»; 

- традиційне загальношкільне свято «День народження Гаранту»  

- новорічний  мюзикл; 

- участь у благодійних акціях; 

- участь у науково-освітніх конкурсах; 

- участь у благоустрої НВК; 

Робота у напрямку формування навичок здорового життя та безпеки життєдіяльності. 

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя. Учні початкової школи 

відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці. Для учнів середніх та старших класів проведено класні години 

на тему: ―Шкідливим звичкам скажем: ―НІ!‖, на яких класні керівники звертали увагу учнів на профілактику 

шкідливих звичок. Учні 1-11 класів брали активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Безпека на 

дорозі», «Безпека – це життя!», «Збережемо Землю від забруднення!», «Мій улюблений вид спорту». Поповнено 

пам’ятки з техніки безпеки в кабінетах праці, хімії, фізики, інформатики, фізичної культури.  Також класними 



керівниками та учнями постійно оновлюються Куточки безпеки у класних кімнатах. Щотижня класні керівники 

проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу 

«Бесіди по попередженню нещасних випадків».  

З метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом, 

досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму у КЗ «НВК «Гарант» протягом 2018-2019 

навчального року реалізовувався план заходів згідно Національної стратегії. Вчителями фізичної культури Боговим 

Д.І. і Корінною О.Є. спільно з класними керівниками та вчителями основ здоров’я потягом року проводили заходи 

спортивного та здоров’язберігаючого напряму.  

З метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, класними керівниками 1-11 класів 

протягом ІІ семестру щотижнево проводили бесіди з правил санітарії і гігієни; проводили мотиваційні вправи для 

залучення якомога більшої кількості учнів до занять спортом. 

Наприкінці березня, згідно плану  роботи Методичної Ради, був проведений Тиждень спортивного 

спрямування. Протягом Тижня кожний вчитель мав на меті інтегрувати у свій урок елементи фізичного виховання та 

спорту. А на перервах для учнів молодших класів проводились  танцювальні «Руханки». Для педагогічного 

колективу старшокласниками був підготований флешмоб «Здорова нація», який був продемонстрований під час 

проведення традиційного турніру з баскетболу між вчителями та учнями на завершення Тижня. 

Протягом ІІ семестру плідно працювали і вихованці гуртка «Футбол» (керівник Боговий Д.І.). Участь у 

відкритих Чемпіонатах міста, області, регіонах – і нарешті, ІІ місце у всеукраїнському Чемпіонаті з футболу у віковій 

категорії 2007 року.  

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі 

приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з міні-футболу та волейболу, традиційними вже 

стали змагання до Дня народження «Гаранту».  

Постійна робота класних керівників, вчителя основ здоров’я  Колб О.О., вчителям фізичної культури Боговим 

Д.І. та Корінною О.О., які працювали над теоретичними знаннями учнів про важливість рухової активності для 

сталого розвитку суспільства проводилась протягом 2018-2019 року на високому рівні. 

 



На виконання заходів Національного плану дій «Стоп насильство», міської комплексної програми виховної 

роботи з дітьми та молоддю міста , згідно плану роботи НВК, в який включені питання щодо попередження 

жорстокості та насильства над дітьми постійно проводиться просвітницька  робота і  яка спрямована  на  протидію 

насильству в умовах навчального закладу. 

Просвітницьку роботу проводять фахівці психологічної служби (психолог, соціальний педагог) у взаємодії з 

адміністрацією та класними керівниками. 

Основні форми просвітницької роботи щодо попередження насильства: 

— лекційна робота; 

— організація конкурсів, фестивалів, акцій; 

— організація клубів з правових знань; 

— лекторії (кіно, відео) правових знань; 

На  початок 2018 -2019 навчального року в НВК  навчалося: 

- 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- 56 дитини з багатодітних сімей; 

- 2 – дитини, які постраждали від аварії на ЧАЕС; 

- 6 учнів з малозабезпечених сімей; 

Дітей, які перебувають на обліку в школі і ССД немає. 

На початку навчального року був розроблений план спільних дій з установами міста щодо профілактики та 

превентивної роботи з учнями та батьківською громадою. В рамках реалізації цього плану педагогічний колектив 

постійно проводить корекційну та інформаційну роботу. Так, з метою пропаганди та активізації інформаційно-

просвітницької роботи щодо запобігання негативним проявам серед учнівської молоді та батьків у КЗ «НВК 

«Гарант» протягом вересня 2018 року  проводились наступні заходи: 

 Класними керівниками спільно з соціальним педагогом були проведені  рейди-обстеження 

неблагополучних сімей з метою виявлення насилля в сім’ї та з’ясування психологічного клімату в цих сім’ях.  

 Створено банк даних сімей, де існує загроза вчинення насильства стосовно дітей. Адміністрація тримає на 

постійному контролі відвідування учнів школи, особливо дітей групи „ризику‖ та дітей із неблагополучних сімей.  



Актуальним залишається питання про участь педпрацівників у здійсненні індивідуального підходу до 

виховання, навчання, розвитку школяра. Дитина проводить у навчальному закладі значний час, який потрібно 

раціонально використати для захисту її прав, свобод та інтересів: 

 Класними керівниками запланована  робота  на рік щодо  впровадження превентивних заходів з 

профілактики насильства, жорсткого поводження та агресивної поведінки серед неповнолітніх, запобігання 

негативним проявам серед учнівської молоді, планується  інформаційно - профілактичні заходи з батьками та класні 

години «Стоп насильству!» 

         З метою формування толерантного світогляду,  протидії та запобігання проявів жорстокості та насильства 

серед підлітків, батьків та у навчальному закладі,  згідно плану роботи  НВК  на початку 2018- 2019 н.р. були 

заплановані та проведені наступні заходи: 

• На класних зборах (вересень-листопад 2018р.) у 1-11 класах класними керівниками спільно з соціальним 

педагогом були підготовлені інформаційно - просвітницькі буклети з питань виховання гендерної культури та 

запобігання всім формам насильства в сім'ї. 

• Соціальним педагогом Скаргою С.М. на засіданні Ради профілактики (жовтень 2018р.) розглядалось 

питання щодо запобігання насильству в дитячому середовищі, виховання у молоді толерантного ставлення у 

суспільстві. 

•  Протягом вересня-листопада 2018  р. вчителем фізичної культури Боговим Д.І. проводились спортивні  

змагання командного типу для учнів 5-11 класів, які  сприяли нейтралізації їх гіперактивності та зняттю агресії. Це і 

«Козацький гарт» для учнів 6-8 класів, і чемпіонат з футболу серед команд 7-9 класів, і спортивний квест, який 

провели гості нашого навчального закладу із м.  Києва на вихідних (4-5 листопада)  для учнів 3-11 класів 

Класними керівниками постійно проводиться превентивна робота щодо  попередження виявам насильства у 

родинах, шляхом індивідуальних бесід, анкетування, та розмов «довіри» з учнями та їх родинами. 

 У кожному класному кабінеті оформлені  куточки з охорони прав та законних інтересів дітей: «Права 

дитини», «Конвенція ООН про права дитини», «Торгівля людьми». 

 На належному рівні організовано дозвілля у позаурочний час. Проводяться різноманітні виховні 

заходи,працюють гуртки, сплановано спортивні та туристичні змагання. Учні, які стоять на внутрішньому обліку по 

можливості залучаються до громадської та гурткової роботи, приймають активну участь у спортивних змаганнях.  



 

Постійно проводиласть робота щодо протидії тероризму: у рамках викладання предметів «Основи здоров’я» та 

«Захист Вітчизни» учні засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються 

правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту.  

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року 

організовується чергування по НВК  учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує 

корекції і сумісних зусиль щодо покращення. 

Згідно плану виховної роботи КЗ «НВК «Гарант», наказу відділу освіти,  з метою  запровадження високих 

правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури учнів,  утвердження в Україні поваги до 

найвищих цінностей, які охороняються правом у КЗ «НВК «Гарант»  з 6 по 10 грудня пройшов Тиждень права у 

рамках його проведення  на всій території України. 

Понад 300 учнів НВК  із задоволенням відвідують шкільні гуртки, які є центром морально-правового, 

військово-патріотичного, художньо-естетичного та спортивного виховання учнів . 

Учні охоплені заняттями в шкільних гуртках і секціях за інтересами, а по класах - постійними і тимчасовими 

дорученнями. 

Протягом року у школі працювали  гуртки: 

- фото кружок, Шкільне телебачення «Галактика 28» (керівник Шибков І.Ю.) ; 

- гурток «Радіо Медіа пульс» (керівник Уставицька Ю.В.) 

- Футбол  (керівник Боговий Д.І.) 

Вихованці спортивних гуртків у 2018-2019 н.р. приймали участь у міських, обласних та Всеукраїнських 

спортивних змаганнях 

Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення шкільних та позашкільних заходів: 

концертів, виставок, екскурсій, семінарів, а також на сайті НВК, у шкільній газеті «Пєрємєни». 

Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки: потребує подальшого розвитку робота зі шкільного 

самоврядування; робота певних класних керівників має формальний характер, є необхідним поширення мережі 



гуртків та їх якісна робота, недостатньо ведеться робота зі створення бази методичних матеріалів, розроблених 

класними керівниками. 

 

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у 2018-2019 н.р. 
         Станом на 01 вересня 2018року в НВК навчалося 680 учнів. 

Аналіз вибуття учнів за роками: 

Роки До інших 

шкіл 

До інших міст відсів всього 

2007-2008 39 9 4 52 

2008-2009 46 11 2 59 

2009-2010 12 8 1 21 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

8 

14 

14 

13 

18 

3 

6 

26 

4 

5 

2 

2 

30 

22 

26 

41 

2014-2015 25 100 6 131 

2015-2016 6 19 - 25 

2016-2017 16 17 - 33 

 

         2017-2018                                 9                                     14                                       -                                    23   

         2018-2019                                 9                                     15                                       -                                    24                                 

На високому рівні 2018-2019 навчальний рік закінчили - 85 учнів,  на достатньому  -  191 учня.  

Всього – на високому та достатньому рівні навчалося – 276 учнів,  що становить 52,6%  

Отримали:  

● Срібних медалей – 1. 

 



         За підсумками 2018-2019 н.р. учнів 3 -11класів атестовано 100%.  

В школі І ступеню  в 14  класах навчалось 328 учні.  Всього підлягало атестації – 175 учнів. Результати якості  

знань у  порівнянні з попередніми роками становлять: 

рік Всього учнів Поч. рівень Середній рівень Дост. рівень Високий рівень 

2005-2006 252 - 77 117 25 

2006-2007 278 - 55 106 18 

2007-2008 253 - 62 100 24 

2008-2009 258 - 66 102 28 

2009-2010 228 - 94 92 41 

2010-2011 

2011-2012 

303 

307 

- 

- 

75 

67 

109 

103 

38 

49 

2012-2013 

2013-2014 

345 

377 

- 

- 

48 

64 

130 

133 

63 

68 

2014-2015 332 - 47 112 66 

2015-2016 

2016-2017  

2017-2018                                                            

368 

359 

272 

- 

- 

- 

60 

73 

76 

130 

133 

121 

70 

67 

75 

  2018-2019                         175                               -                               53                             70                             52 

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні складає  69,7% 

В школі ІІ ступеню в 13  класах навчалося 305 учнів. З них закінчили навчальний рік у порівнянні з попередніми 

роками:  

рік Всього учнів Поч. рівень Середній рівень Дост. рівень Високий рівень 

2005-2006 336 21 208 94 5 



2006-2007 348 20 188 120 17 

2007-2008 320 13 191 97 19 

2008-2009 284 10 193 64 17 

2009-2010 372 5 257 87 21 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

352 

326 

300 

310 

2 

0 

0 

0 

240 

221 

251 

169 

88 

81 

90 

100 

22 

24 

30 

41 

2014-2015 277 0 130 118 29 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018                                                                 

298 

296 

298 

0 

0 

0 

164 

151 

141 

105 

120 

125 

29 

25 

32 

 

2018-2019 305 0 172 105 28 

   Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні складає  43,6% 

В ліцейських класах  навчалось 44 учня, з них закінчили навчальний рік у порівнянні  з попередніми роками: 

рік Всього учнів Поч. рівень Середній рівень Дост. рівень Високий рівень 

2007-2008 47 3 28 14 2 

2008-2009 55 4 35 15 1 

2009-2010 28 - 21 6 1 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

18 

40 

46 

40 

- 

0 

0 

0 

4 

8 

23 

24 

12 

23 

12 

7 

2 

9 

1 

9 



2014-2015 33 0 16 8 9 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

                                 

30 

40 

40 

0 

0 

0 

12 

20 

17 

8 

14 

18 

10 

6 

5 

2018-2019 44 0 23 16 5 

 

  Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні складає  47,7%  

Якість знань у 2018-2019 н.р. складає – 52,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати ДПА у форматі ЗНО 2019р. 



  

 
 

Предмет 

ДПА у 

форматі 

ЗНО 

Усього 

випускників 

Усього 

складало 

ЗНО 

Результати ДПА у форматі ЗНО (кількість,%) 

Низький 

рівень 

Середній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Успішність Якість знань 

Українська 

мова 

15 25 2/8% 6/24% 11/44% 6/24% 92% 68% 

Англійська 

мова 

15 5 1/20% 1/20% 1/20% 2/40% 80% 60% 

Математика 15 5 0 3/60% 2/40% 0 100% 40% 

Біологія 15 8 0 6/75% 2/25% 0 100% 25% 

Географія 15 4 0 2/50% 2/50% 0 100% 50% 

Історія 

України 

15 15 0 3/20% 10/67% 2/13% 100% 80% 


