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1 . Загальні    положення. 

 

 
   Наш навчальний заклад має досить давню історію. У 2019 році школі 

виповниться 60 років. 

 У цьому приміщенні школа знаходиться з 1985 року. 

 Навчання відбувається тільки в першу зміну. 

 Школа має 3 спортивних зали, 2 комп’ютерних класи, бібліотеку, 

їдальню, актовий зал, медичний кабінет, кабінет щеплення, спальню для 

шести річок. 

 З 2005 року функціонує кімната Міжнародних зв’язків та музей                 

П. Воронька. Також обладнано кабінет, де зібрані матеріали щодо членства 

школи в Міжнародному проекті АШЮ в Україні. В 2009 р почав 

функціонувати сучасно обладнаний кабінет для впровадження інтегрованого 

курсу «Мистецтво» (1-4, 8-9 класи). 

 З  1-го класу учні  вивчають   одну  іноземну мову: англійську.  2019-

2020 навчальному році в закладі освіти сформовано 8-Б, 9-А з поглибленим 

вивченням української мови, 8-А, 9-В класи з поглибленим вивченням історії 

України. В  1-4 класах  учні займаються хореографією, 3-В, 4-В  класах 

вивчається навчальний предмет «Логіка та евристичне мислення» . У 2019 – 

2020 навчальному році 1-2 класи навчаються за Типовою освітньою 

програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою О.Я. 

Савченко, 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-А класи навчалися за науково – педагогічним 

проектом «Інтелект України», 10- А класі на профільному рівні вивчалися 

такі навчальні предмети, як українська мова та англійська мова, 10-б на 

профільному рівні - українська мова та історія України, 11 –Акласі - 

українська мова та історія України. 

  Всього у школі        34  класи  

  Сьогодні в школі   883 учня 

  Директор школи Хара Лідія Степанівна 

 У школі працює згуртований творчий колектив освітян – однодумців, 

який налічує 52 педагогічних працівників. 

 З них : 

 - вчителів – методистів   -     5 ; 

 - старших вчителів          -    23 ; 

 - спеціалістів вищої категорії      - 28; 

          -  відмінників освіти        -      4; 

 - нагороджені грамотами МОНУ – 5. 
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Колектив школи працює над науково – методичною темою: 

 

 «Створення сучасного освітнього та інформаційно – розвивального 

простору в загальноосвітньому навчальному закладі як необхідної складової 

якісної освіти». 

 

 

 

Розв’язує проблему:  

 

«Підвищення ефективності уроку, шляхом створення сучасного освітнього 

та інформаційно – розвивального простору в загальноосвітньому 

навчальному закладі як необхідної складової якісної освіти» 

 

 

 

Шляхом: 

 

- створення умов для здорового мікроклімату в колективі і справжньої 

школи    радості до кожного учня, умілого підходу до його серця і душі; 

- вияву глибокої поваги до кожного учня; 

- виховання позитивних емоцій; 

- виявлення творчо обдарованих дітей, застосування індивідуального і 

диференційованого підходу в процесі навчання. 
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2.   Доступність повної загальної освіти .  

 
 

 

Заходи , які вживалися закладом.  

 

         На виконання Закону України “Про освіту”  школою ведеться 

систематична робота щодо створення умов для обов’язкового здобуття 

дітьми мікрорайону  початкової, базової та повної середньої освіти.  

         В школі оптимальна організація навчально-виховного процесу 

відповідно до вікових, індивідуальних та гігієнічних норм, створені 

сприятливі умови навчання дитини в школі:                                                                                                                                                                      

♦  дотримання гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря;                                                 

♦   зручний розклад уроків, дзвоників;                                                                                                

♦  відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, сучасні методики 

навчання та виховання;        

♦   повноцінний та раціонально організований руховий режим;                                                                                   

♦   мультіпрофільне харчування в  шкільній їдальні; 

♦   профілактичне медичне обстеження, оздоровлення учнів. 

        В школі було відкрито три 1-х класи  за програмою НУШ. Для учнів 1-х 

класів були  придбані сучасні меблі: стінки, одномісні столи, стільці, пуфи, 

осередки для творчості з шухлядами для конструктора «Лєго», килимки для 

ігрових куточків, телевізори, ноутбуки, принтери+сканери,  дидактичний 

матеріал. 01.09.2019 року відкрито два 10-х класи. 

        За даними класних керівників Степанової   Н. І. та  Куценко  Л. В. всі 

випускники    11-х класів  2018-2019 н.р.  працевлаштовані. 

       З метою контролю за охопленням навчанням випускників 9-х класів, 

класними керівниками Рябухою Н. М., Балабас   В. А., Гончар О. І. зібрано 

довідки з навчальних закладів, що підтверджують зарахування випускників 

та їх подальше навчання (довідки в наявності). 

       Таким чином, 100% випускників 11-х класів працевлаштовані, а  

випускників 9-х класів підтвердило своє навчання для здобуття повної 

середньої освіти, що свідчить про якість  проведеної роботи. 

З метою  запобігання дитячої бездоглядності в школі проводились наступні 

заходи: 

- щомісячна перевірка букви «Н» в журналі; 

- щотижневі рейди «Перший урок», «Останній урок»; 

- постійний контроль класних керівників за відвідуванням учнями занять  та 

своєчасне   встановлення  причини відсутності учнів у школі; 

- заповнення вчителями «Журналу обліку відсутніх учнів в школі»;                

-контроль за відвідуванням занять дітьми, які належать до «групи ризику», з 

боку адміністрації школи; 
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- щомісячний звіт про відвідування учнями занять у школі надається до 

Управління освіти. 

       Протягом  2019-2020 н.р. учнів, які без поважних причин пропускали 

навчальні заняття, не було. 

     Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття 

загальної середньої освіти в мікрорайоні школи немає. 
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3.  Освітній процес. 

 

 
У 2019-2020 навчальному році методична робота школи була 

спрямована на реалізацію теми «Створення сучасного освітнього та 

інформаційно – розвивального простору в загальноосвітньому навчальному 

закладі як необхідної складової якісної освіти». Якісний склад методичної 

ради школи в 2019-2020н.р. майже незмінився. В школі працює  6 

методичних об’єднань  вчителів та  1 методичне об’єднання класних 

керівників 1-11 класів,створено творчу групу для підвищення вчителями 

педагогічної культури та методичної майстерності для реалізації науково – 

методичної теми: «Впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво» в 8-4-9-

х класах», керівник групи Овіннікова Наталія Ігорівна, а також створено 

творчі групи по провадженню перспективного педагогічного досвіду вчителя 

української мови та літератури Яковенко Ю.В., вчителя музичного мистецтва 

Овіннікової Н.І., вчителів початкової школи з науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України». 

Протягом 2019-2020 навчального року проведено були проведені 

педагогічні ради: 

1. «Про підсумки роботи педагогічного колективу за 2018-2019 

навчальний рік та затвердження плану роботи педагогічного колективу 

на 2019-2020 навчальний рік. Про дотримання педагогічної етики 

працівниками школи. Про підвищення педагогічної майстерності 

вчителів школи. Про організацію та проведення контрольних зрізів 

знань з навчальних предметів у 5-11-х класах у 2019-2020н.р. Про 

порядок вивчення стану викладання навальних предметів у 2019-

2020н.р. Про результати участі випускників школи у ЗНО -2019 року. 

Про структуру 2019-2020н.р.». 

2. «Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу». 

3. «Здійснення внутрішного моніторингу як передумова підвищення 

якості освіти» 

4. «Про вибір та замовлення підручників для учнів 3-х класів». 

5. «Про вибір та замовлення підручників для учнів 7-х класів та 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Про 

поглиблене вивчення української мови та історії України у 8 –х класах 

у 2019-2020н.р..» 

6. Про проведення підсумкового оцінювання та організоване завершення 

2019-2020 навчального року». 

А також на   засіданнях педагогічної ради, розглядалися такі питання: 

- про дотримання правил техніки безпеки під час освітнього процесу та 

в позаурочний час; 

- про організацію харчування учнів; 
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- про роль учнівського самоврядування в організації патріотичного 

виховання в школі; 

- про організацію індивідуального навчання хворих учнів; 

- про впровадження системи контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів; 

- про педагогічні технології як засіб забезпечення мети освітньої 

програми; 

- про стан роботи з профілактики ДТП; 

- про проведення  державної підсумкової атестації учнів; 

- про визначення предмета за вибором; 

- про формування 8 класу з поглибленим вивчення окремих предметів; 

- про переведення і випуск учнів та нагородження медалями, 

похвальними грамотами та листами. 

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового 

педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для 

поширення досвіду учителів музичного мистецтва  Овіннікової Н.І. з теми 

«Використання інформаційних технологій на уроках музики», української 

мови та літератури Яковенко Ю.В. з теми «Впровадження інтерактивних 

методів роботи в процесі підвищення орфографічної грамотності учнів».  

Запровадження в навчальний процес сучасних інформаційних 

технологій відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для подальшого 

загального та професійного навчання, всебічної активізації творчих, 

пошукових, особистісно зорієнтованих форм організації навчання. 

Процеси, пов’язані з глобалізаціє та євроінтеграцією України у 

світовий простір, ставлять нагальну потребу у модернізації усіх ланок 

системи освіти як у змістовому наповнені навчальних предметів так і в 

урізноманітненні технологій, методів, прийомів їх викладання у зв’язку з 

вищезазначеним у 8-9-х класах  освітня галузь «Мистецтво»  реалізується 

інтегрованим курсом «Мистецтво». 

Відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 30.01.2014 № 62 «Про впровадження в 

практику роботи науково – педагогічного проекту «Інтелект України» в 

школі І – ІІІ ступенів № 119» 4-А,Б, 5-А,Б,6-А класи  навчаються за науково 

– педагогічним проектом «Інтелект України», спрямованого на реалізацію 

«Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю», який 

передбачає створення системи виховання інтелектуальної еліти нації, без 

якої розв’язання складних завдань розбудови могутньої 

конкурентоспроможної на світовій арені держави є неможливим. З метою  

формування навичок правильного мислення та вміння їх застосовувати для 

подальшого успішного оволодіння суспільними та фаховими дисциплінами, 

в практичній діяльності взагалі. У 4-В класі  вивчається  навчальний предмет 

«Логіка та евристичне мислення» за Програмою навчального курсу з 

розвитку продуктивного мислення учнів 1-4 – х класів загальноосвітніх 
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навчальних закладів, рекомендована листом МОН України від 11.09.2008  № 

1/11-4277. У 2019-2020 році учні 1- 2- х класів навчаються за Типовою 

освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою 

під керівництвом О.Я Савченко, затверджена рішенням колегії Міністерства 

освіти і науки. 

У 2019-2020 навчальному році учителі та учні брали участь  у 

програмах та проектах (районного, міського, та міжнародного рівнів): 

районних та міських семінарах, учитель української мови та літератури 

Яковенко Ю.В. брала участь у комісії Міносвіти зі схвалення та 

затвердження навчальної літератури, вчитель музичного мистецтва 

Овіннікова Н.І. брала участь у таких заходах міського рівня: у семінарі 

«Впровадження нової програми «Мистецтво» 9 клас, конференції 

«Впровадження нової програми «Мистецтво» 9 клас, Школі методичного 

досвіду «Розвиток творчого потенціалу ЗЗСО у системі полі художнього 

виховання». 

У школі функціонує два комп’ютерних класи, обладнані 

мультимедійними системами. Інформаційно – комунікативні технології 

використовуються у позаурочний час, під час проведенні педагогічних рад 

та звітно – виборчої конференції президента учнівського самоврядування, 

виховних годин, заходів. 

У школі функціонує чотири кабінети, обладнані мультимедійними 

системами. В 11 навчальних кабінетах є сучасне технічне обладнання, яке 

вчителі використовують під час навчально-виховного процесу. Вчителі 

початкової школи Горбенко Л.В., Юхимчук І.В., Євсієнко Г.П., Єфіменко 

Т.В., Курашевська І.А., Ткаченко О.М., Вяхірєва І.І. систематично 

використовують на уроках технічні засоби для вдосконалення навчально-

методичної роботи з учнями. Вчителі старшої школи: Яковенко Ю.В., Рябуха 

Н.М., Овіннікова Н.І.,         Крицина І.В., Гончар О.І., Коваль В.В., Крицина 

І.В., Іванова І.Л., Глущенко Т.І., Степанова Н.І., Ткаченко Ф.Ш., Балабас 

В.А., Жукова Л.П., Гриценко О.В., Клімук Я.В., Руденко І.Г. також проводять 

уроки із використанням засобів ІКТ. Для впровадження інтегрованого  курсу 

«Мистецтво» вчителями початкової школи та  вчителем музичного 

мистецтва використовуються інноваційні технології та мультимедійні 

програми, зокрема офіційно рекомендовані програми «Мистецтво» та 

авторські доробки вчителів. Слід відмітити роботу вчителя музичного 

мистецтва Овіннікової Н.І., яка є постійним учасником Всеукраїнських, 

міських та районних конференцій по використанню мультимедійних засобів 

на уроках «Мистецтва» та автором власних електронних посібників та 

розробок уроків. 

Школа має сайт: :www.school119mirschool.com Сайт школи відповідає 

вимогам Закону України «Про освіту» і має розділи відповідно до статті 30 

«Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти». 
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Учителі хімії Небесна Я.В., зарубіжної літератури Гончар О.І. брали 

участь у районному конкурсі «Учитель року – 2020» та посіли призові місця. 

З метою стимулювання творчого зростання вчителів, підвищення 

персональної відповідальності педагога за стан навчання, виховання, рівень 

розвитку учнів в ЗЗСО№ 119 практикується позачергова атестація та 

нагородження грамотами, подяками. Учні школи заохочуються оголошення 

подяки, нагородження Похвальним листом та Похвальною грамотою,  

нагородження цінними подарунками за успіхи у навчанні та зразкову 

дисципліну, участь та перемогу в навчальних творчих конкурсах і 

спортивних змаганнях всіх рівнів, суспільно-корисну діяльність і 

добровільну працю на користь школи, благодійні вчинки. 
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Мережа профільних класів та класів з поглибленим 

вивченням предметів. 

 
 

№\

№ 

Кла

с 

К-сть 

учнів 

Напрям, 

профіль 

Вуз з яким 

заклад працює 

з профільного 

навчання 

Спеціальніс

ть на яку 

орієнтуютьс

я учні цього 

класу 

Примітка 

2019 – 2020 навчальний рік 

1. 

 

 

 

 

 

 

10-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

англійська мова 

 

 

 Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району            

м. Києва, 

Київський нац. 

університет 

культури і 

мистецтва 

  

2 10-Б 16 На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

історія України 

 

 

 Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району            

м. Києва, 

Київський нац. 

університет 

культури і 

мистецтва 
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2. 11-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На профільному 

рівні вивчаються 

предмети: 

українська мова, 

історія України 

 

 Київський 

міжнародний 

Університет, 

Централізована 

бібліотечна 

система 

Деснянського 

району            

м. Києва, 

Київський нац. 

університет 

культури і 

мистецтва 

  

 

 

Школа І – ІІІ ступенів № 119 співпрацювала з ВНЗ та науковими 

установами в 2019-2020 навчальному році: Київський Національний торгово-

економічний університет, Київський міжнародний університет, Київський 

університет туризму, економіки і права, Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», Національний університет харчових 

технологій, Київський національний педагогічний університет імені 

М.Драгоманова,  Київський національний Університет культури і мистецтва, 

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), Київський 

національний університет технологій та дизайну, Київський будівельний 

технікум, Київський університет ринкових відносин, ПТУ № 25, Технікум 

готельного господарства. Результатами співробітництва є: відвідування 

учнями вищевикладених ВНЗ, виступи викладачів закладів на батьківських 

зборах, проведення профорієнтації серед учнів викладачами, участь 

школярів в заходах, які проводять ВНЗ. 
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Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських 

етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби 

заохочення ( нагородження медалями, стипендії  тощо). 
У 2019-2020н.р.  показники участі в районних олімпіадахзмінились. 

Учні школи отримали призові місця з образотворчого мистецтва, англійської 

мови, хімії, української мови, зарубіжної літератури, комп’ютерної графіки . 

Тому слід відмітити задовільну роботу по виявленню обдарованих дітей. 

Моніторинг якості освіти закладу за результатами участі в районних 

олімпіадах: 
Навчальнийр

ік 

І місце 

(кількість) 

ІІ місце 

(кількість) 

ІІІ місце 

(кількість) 

Су

ма 

Кількіст

ьпредме

тів 

      

2017-2018 

н.р. 

1 

Математика 

2 

Образотворче 

мистецтво 

1 

Англійська 

мова 

3 

Українська 

мова 

2 

Математика 

2 

Образотворч

е мистецтво 

2  

Англійська 

мова 

2 

Правознавств

о  

2 

Хімія  

1 

Фізика  

1 

Зарубіжна 

література  

24 9 

предметі

в 
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3 

Українська 

мова та 

література 

2 

Географія  

 

 

 
2018-2019 

н.р. 

1 

Англійська 

мова 

1 

Образотворче 

мистецтво 

1 

Математика  

3 

Українська 

мова 

1 

Англійська 

мова 

1 

Образотворч

е мистецтво 

1 

Українська 

мова 

2 

2 

Географія  

1 

2 

Англійська 

мова 

2 

Математика  

2 

Хімія 

1 

Біологія   

19 7 

предметі

в 
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Хімія 

 
 

 

2 

Образотворче 

мистецтво 

 1 

Комп’ютерна 

графіка 

1 

Українська 

мова 

1 

Хімія  

1 

Зарубіжна 

література 

1 

Англійська 

мова  

7 6 

предметі

в 
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Моніторинг якості освіти закладу за результатами участі в районному етапі 

конкурсу   ім. П.Яцика: 
Навчальнийрік І місце 

(кількість) 

ІІ місце 

(кількість) 

ІІІ місце 

(кількість) 

Сума 

 

2017-2018 н.р. 2 - 2 4 

2018-2019 н.р. 1 3 3 7 

2019-2020 н.р. - - 2 2 

 

 

 
Моніторинг якості освіти закладу за результатами участі в районному етапі 

конкурсу  МАН: 
Навчальний рік І місце 

(кількість) 

ІІ місце 

(кількість) 

ІІІ місце 

(кількість) 

Сума 

предмет 

 

2017-2018 н.р. - 2 6 8 

Хімія  

Експериментальна 

фізика 

Історія  

Українська мова 

Мистецтвознавство 

Зарубіжна 

література 

Англійська мова 

Прикладна 

математика 

2018-2019 н.р.  2 3 5 

Психологія  

Медицина  

Теологія, 

релігієзнавство та 

історія релігії 

Прикладна 

математик 

Англійська мова 
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2019-2020 н.р. - - 3 3 

Екологія та аграрні 

науки 

Історія  

Мистецтвознавство  

 
Кількість переможців МАН порівняно з минулим роком зменшилася.  

За підсумками  районного  етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН учні школи отримали такі результати: 

Місц

е 

Прізвище, 

ім’яучня 

Кла

с 

Секція Педагогічнийкерівни

к 

ІІІ Пархоменко 

КарінаАндріївн

а 

9 Екологія та аграрні Клімук Я.В. 

ІІІ Доненко Даря 

Дмитрівна 

10 Історія Глущенко Т.І. 

ІІІ Баглай Даря 

Сергіївна 

9 Мистецтвознавств

о 

Костюченко С.Б. 

 

 

 
Учителі та учні школи брали участь у районних та міських конкурсах  

та акціях, за результатами яких вони отримали  почесні грамоти, подяки, 

дипломи, а саме: 

№ Назва заходу Учитель Результат 

1 Районний Х 

Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та 

студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

Данильчук М.І. 

 

Рябуха Н.М. 

Бурда Катерина, 9 клас, 

ІІІ місце; 

Яковлєва Єлізавета,          

5 клас. 

2 Районний конкурс XХ 

Міжнародний конкурс з 

української мови імені 

Петра Яцика 

Рябуха Н.М. Бик Вячеслав,5 клас, ІІІ 

місце; 

Яковлєва Єлізавета,          

5 клас, ІІІ місце.  

 

3 Районний конкурс «Мій 

родовід», номінація « 

Родинне дерево моєї 

сім’ї» 

Степанова Н.І. Вяхірєва Софія, 5 клас, 

ІІ місце. 
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Учні школи 2019-2020 навчальному році взяли участь у Міжнародній 

природознавчій  грі «Геліантус-2019», координатором була вчитель хімії 

Небесна Я.В., про що свідчить отриманий сертифікат, математичній грі 

«Кенгуру-2019» - координатор Курашевська І.А., Ставрова Г.В., «Соняшник-

2019» - координатор Азарова Г.В. 
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Забезпечення учнiв пiдручниками. 
 

 

Одним з найважливіших завдань роботи шкільної бібліотеки є якісне і 

своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Виконання цього 

завдання залежить насамперед від організації комплектування фондів 

бібліотеки в школі. 

 Однiєю з характерних особливостей формування бiблiотечного фонду 

шкiльної бiблiотеки є те, що вона комплектує, i веде два окремих фонди: 

художнiй i фонд пiдручникiв. 

Бiблiотечний фонд пiдручникiв зберiгається у шкiльнiй бiблiотецi окремо вiд 

художнього фонду. Пiдручники розташованi на стелажах за алфавiтом 

предметiв. 

Ведеться картотека пiдручникiв i сумарна книга облiку. Сумарний облiк дає 

загальнi вiдомостi про фонд i змiни, якi в ньому вiдбуваються. На кожну 

назву підручника заведено картку; де знаходиться вся інформація про 

підручники: автор, назва, клас, кількість примірників, ціна, рік видання, рік 

надходження. На початку навчального року пiдручники видаються класним 

керiвникам. Повна iнформацiя про видачу пiдручникiв фiксується у «Зошитi 

видачi пiдручникiв». Протягом 2019/2020 навчального року до бiблiотеки 

надiйшло- 2249 примiрникiв лiтератури, з них: 

- пiдручникiв - 2152 

- художньої лiтератури - 97 

Забезпеченiсть пiдручниками на 2019/20 н.р. у % вiдношеннi:  

1кл.- 100%; 2 кл.  

3кл. замовлені підручники на новій навчальний рік; 

4 кл. 94,5 %;  

5 кл.- 96% ;  

6 кл. – 89%; 

7 кл. – 82%, 

8кл. – 100%;   

9кл.  97 %;  

10 кл. 91 %; 

11кл. – 100 %. 

Значну увагу бiблiотека придiляє контролю за станом збереження 

пiдручникiв, спрямовує  свою  роботу на виховання в учнiв бережливого 

ставлення до книги як до головного джерела знань. У цьому напрямi 

проводяться:  бесiди з учнями школи про збереження пiдручникiв, 

проводиться  робота з лiквiдацiї заборгованостi книг читачами, ведеться 

подвiйний облiк видачi пiдручникiв: у класного керiвника та в бiблiотецi, що 

є взаємодопомогою бiблiотекаря й учителя в забезпеченнi учнiв 

пiдручниками i контролi за їх своєчасним поверненням. 
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Ефективною формою контролю є перевiрка стану збереження пiдручникiв 

пiд час проведення рейдiв-оглядiв. Підсумки перевірок відображаються на 

стенді, який знаходиться у бібліотеці.  

В школі створено всі умови для збереження підручників. В читальному 

залі бібліотеки постійно діє «Книжкова лікарня». Кожен учень школи може 

підійти до столу та привести в належний вигляд свою книжку.  

Популяризацiя лiтератури завдяки книжковим виставкам, 

бiблiографiчним оглядам, бесiдам тощо залишається одним iз головних 

завдань шкiльної бiблiотеки: 

- виставки лiтератури, тематичнi полицi, перегляди лiтератури сприяють 

систематичнiй iнформацiї читачам про новинки лiтератури, про найбiльш 

цiннi книги з окремих тем.   
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4.  Виховний  процес. 

 
 

     Система виховання учнів школи в 2019-2020 н.р. здійснювалась 

відповідно до річного плану та плану виховної роботи школи. 

 

МЕТА:  Формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної 

особистості, яка успішно   самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, 

професіонал. 

 

ЗАВДАННЯ: 

•  виховання патріотизму, національної самосвідомості, правосвідомості, 

політичної культури та культури міжетнічних стосунків; 

• формування моральної активності особистості, проявів чуйності, чесності,  

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, готовності 

допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння 

працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти 

виявам несправедливості, жорстокості; 

• формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої 

причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, 

здатності гармонійно співіснувати з природою;  

•  формування системи морально-етичного виховання; 

•  розвиток і зміцнення традицій навчального закладу; 

•  системне попередження та профілактика правопорушень; 

• формування здорового способу життя, критичного ставлення до негативних 

явищ в житті суспільства (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних 

та психотропних речовин), зміцнення та збереження здоров’я;  

•продовження роботи з розвитку соціальної активності вихованців через 

різні форми учнівського самоврядування; 

• розвиток творчої особистості, нахилів та здібностей учнів, створення 

системи роботи зі здібними учнями щодо підготовки їх до участі в районних 

та міських конкурсах;  

• удосконалення технології виховного процесу шляхом проведення заходів 

щодо підвищення методичної майстерності  класних керівників;  

• застосовування інтерактивних методів в проведенні виховних заходів з 

використанням новітніх інформаційних технологій;  

• удосконалення діяльності з організації роботи з  батьківською 

громадськістю;      
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 • продовження роботи з надання психологічного супроводження виховної 

діяльності;  

• організацію туристичної, екскурсійної та краєзнавчої діяльності через 

проведення навчальних та тематичних екскурсій; 

 

• розширення та вдосконалення роботи шкільних гуртків; 

 

• продовження профорієнтаційної роботи серед старшокласників.  

  

 

  Планування та проведення виховних заходів традиційно відбувалося 

в рамках місячників, які у 2019-2020 н. р. мали наступні виховні напрямки: 

Вересень –  Місячник краєзнавства та туризму «Люби і знай свій рідний край», 

Місячник ПДР “Увага! Діти на дорозі!” 

жовтень -  Місячник історії та військово-патріотичного виховання «Герої для нас 

як приклад...» 

листопад – Місячник національно- патріотичного виховання «З Україною в 

серці!» 

грудень – Місячник учнівського самоврядування «Самі вирішили, самі 

виконуємо»  

січень – Місячник народознавства «Моя земля – земля моїх предків»    

                                 

лютий – Місячник морально-етичного виховання «Що  внутрішня, що зовнішня 

краса  тобі  одній дарована, людино!»  

 

березень –  Місячник профорієнтації та трудового виховання   “Твій вибір – твій 

життєвий успіх” 

 

квітень–Місячник екологічного, природоохоронного, трудового  виховання                         

виховання  «Доля Землі в руках у людини», «Знай та виконуй Правила 

дорожнього руху». 

 

Травень -  Місячник  родинного виховання, історичної пам’яті та милосердя  

“Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніша стане й наша Україна.” 
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  Національно-патріотична, туристично-краєзнавча робота 

               Організація та проведення заходів у навчальному закладі: 

 

№ 

з/п 

Дата 

провед

ення 

заходу 

Форма 

проведенн

я заходу 

Назва заходу Аудиторія      
(к-ть учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запрошені 

особи (ПІБ, 

посада, 

організація 

Примітка 
(результативні

сть) 

1 03.09

. 

2019 

Перший 

урок 

«Я вірю в 

мою Україну!»   

1-11 кл.;  

  

 

2 08.10

.2019 

Літератур-

но-

музична 

гра 

«Козацькому 

роду нема 

переводу» 

Учні 5-х 

класів 

Батьки І місце – 5-

б 

3  

09.10

.2019 

Зустріч з 

учасником 

АТО 

До Дня 

захисника 

України  

Зустріч з 

бійцями АТО, 

концерт силами 

учнів 

   

Учні 8-х 

класів 

Кл. 

керівники 

Боєць 72 

аеромобільн

ої бригади 

Каницин 

Леонтій, 

боєць 79 

штурмової 

бригади 

Вигулярний 

Єгор, боєць 

2 танкової 

бригади 

Кушнір 

Сергій 

 

Батьки 

 

4 09.10

. 

2019 

 

Урок 

мужності 

До Дня 

захисника 

України «Сила 

нескорених» 

1-4, 6-7, 

9-11кл. 

 кл. кер.  

  

5 08-

12.10

. 

2019 

Акція Виготовлення 

«Браслетів 

нескорених» 

УС 

Кл. кер. 

Азарова Г.В. 

  

6 09-

12.10

. 

2019 

Виставка 

до Дня 

захисника 

України 

Виставка 

дитячих 

малюнків, газет, 

сувенірів до 

5-11 кл. 

Жукова Л.П. 

Костюченко

С.Б. 

  

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/vid_nezaledjnosti_2016.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/vid_nezaledjnosti_2016.pdf
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Дня захисника 

України 

 

Суворов О.В. 

7 09-

19.10 

2019 

Виставка Виставка книжок, 

журналів, періодики 

до Дня захисника 

України 

Біюліотекар 

Онищенко 

І.В. 

  

8 09.10

. 

2019 

Інформац

ійно-

виховний 

захід в 

ЗЗСО 270 

В рамках проекту 

«Довічно житиму в 

тобі Відвічна 

Україна» 

Учні 9-а,  

кл.керівник 

  

9 06.11

. 

2019 

Єдиний 

урок 

мужності 

До дня визволення 

Києва та України від 

фашистських 

загарбників 

«Героїв імена у 

пам’яті народу!» 

1-11-х кл. 

кл.кер.  

 

  

10 13.11

. 

2019 

Гра по 

станціях 

 «Подорожуємо 

Україною» 

2-5 кл.   

11 21.11

. 

2019 

Виховний 

захід 

До Дня Революції 

Гідності і свободи 

Для учнів  

9-х класів 

Клімук Я.В. 

  

12 22.11

. 

2019 

Виховна 

година 

До дня пам'яті жертв 

Голодомору 

”Україна пам’ятає, 

світ визнає!" 

 

кл.кер.  

1-11-х кл. 

  

13 Груд

ень 

2019 

Виготовл

ення 

листів, 

малюнків 

сувенірів 

для воїнів 

АТО 

Акція «Привітай 

солдата з днем 

Святого Миколая» 

 

5-9 кл., УС   

14 Прот

ягом 

року 

Виховні 

заходи 

Вивчення української 

символики, обрядів і 

звичаїв українського 

народу 

 

1-4-х класи   



24 

 

15 19.12

. 

2019 

Етнограф

ічні свята   

«День Святого 

Миколая - душа 

весело співає» 

1-4 кл. 

кл.кер 

  

16 20.11

. 

2019 

Літератур

-но-

музичне 

свято 

«Державні та народні 

символи України» 

Учні 10-а 

для учнів 5-

х класів 

Балабас 

В.А. 

  

17 22.01

. 

2020 

Відкрити

й урок 

«Україна – соборна 

держава» 

Учні 5-в 

Куценко 

Л.В. 

  

18 22.01

. 

2020 

Екскурсія 

до музею 

«Акт злуки. Події  

101-річної давнини» 

4-5 кл. 

Рябуха 

Н.М. 

  

19 22.01

. 

2020 

Флеш-

моб 

«Україна єдина» УС,  

Азарова 

Г.В. 

  

20 21.02

. 

2020 

Урок-

лекція 

«Революція гідності»  

 

Учні  

10-х 

класів,  

 

  

21 26.02

. 

2020 

Екскурсія 

до музею 

ЗЗСО 275 

В рамках проекту  

«Довічно житиму в 

тобі Відвічна Україна» 

Учні  

8-а класу 

Ковбаса 

Н.Я. 

  

22 10.03

. 

2020 

Виховний 

захід 

До  дня народження 

Т.Шевченка 

«Шевченко – душа 

українського народу»  

2-Б кл. 

30 учнів 

Курашевськ

а І.А. 

  

23 11.03

.2020 

Виховний 

захід, 

концерт 

До Дня українського 

добровольця 

Доброволец

ь 

батальйону 

«Січ» 

Ляхович 

Сергій та 

лідер гурту 

«Проти 

течії» 

Кольчин 

Дмитро 
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Участь учнів, колективів, команд школи у заходах районного, 

міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів: 

 

№ 

з/

п 

Дата 

проведен

ня заходу 

Організатор 

заходу  

Місце 

проведення 

Форма 

проведення, 

назва заходу 

Кількість 

учнів, які 

взяли 

участь 

Примітка 

(досягнен

ня, місце, 

продовжен

ня роботи, 

тощо)  

Районні заходи 

24 За 

окреми

м 

графіко

м 

Виховний 

відділ РУО 

Відвідування 

музеїв 

шкіл №212, 

№ 189, 

№ 294,  

№ 278 

Проект 

«Музейна 

витинанка» 

Учні 6-7-х 

кл. 

Участь 

25 07-18.10. 
2019 

РМНЦ 

Управління 

освіти 

Національно-

патріотична 

декада 

«Шляхами 

патріотів» 

Виставки 

малюнків, 

поробок, 

виховні 

години 

Учні 5-9 

кл. 

Участь 

 

26 

13.10. 

2019 
Департамент 

молоді та 

спорту 

м.Києва ГС 

"Центр 

національно-

патріотичног

о 

виховання", 

Братство 

козацького 

бойового 

Звичаю 

«Спас»  

Труханів 

острів 

Міська 

спортивно-

патріотична 

гра-вишкіл 

«Козак-квест- 

2019» 

25 учнів 

Педагог-

організато

р Азарова 

Г.В. 

Участь 

27 Протяг

ом 

року 

ЦДЮТ 

Тарасенко 

Є.В. 

 

м. Київ Пішоходні 

екскурсії по 

місту 

«Я киянин!» 

15-20 

учнів, 

Класні 

керівники 

участь 

28 14.11. 

2019 

Національно-

патріотичний 

конкурс 

школа Фінал конкурсу 

«Козацькому 

6 учнів 5-б 

класу  

4 місце 
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роду нема 

переводу» 

29 11.10. 

2019 

ЦДЮТ 

Тарасенко 

Є.В. 

Біля 

пам’ятник

а воїну-

доброволь

цю 

До Дня 

захисника 

України  

Районне 

патріотичне 

свято  

40 учнів 8-

х класів 

участь 

30 10.10. 

2019 

РДА 

Деснянського 

району 

РДА Відкриття 

меморіальної 

дошки Героям 

Небесної Сотні 

Лідер УС 

Бойко 

Єлизавета 

 

31 22.12. 

2019 

РНМЦ школа Акція 

«Виготовлення 

зимових 

рукавиць для 

бійців АТО» 

30 учнів 9-

х кл. 

Костюченк

о С.Б. 

 

32 24.02. 

2020 

ПАШ 

ЮНЕСКО 

Школа 119 До 

Міжнародного 

дня рідної мови 

Фестиваль-

презентація 

мов 

Школа 

119, 

Гімназія 

«Троєщин

а», 

КМК 

 

33 07.03. 

2020 

ЦДЮТ ЦДЮТ Районний 

конкурсів 

читців поезії 

Т.Шевченка 

Паламарчу

к Дарина, 

Манільчук 

Поліна 

(5-в) – 

участь 

Кер. 

Куценко 

Л.В. 

Солдатенк

оДаніела 

5-в 

(3 місце) 

34 березен

ь 

РУО  В рамках 

військово-

патріотичної 

гри «Сокіл» 

(Джура») 

участь у 

конкурсі 

«Добра справа» 

  

35 травен

ь 

 
УДЦНПВКТУМ 

 

онлайн В рамках 

Всеукраїнської 

військово-

Гончар 

Артем (9-

В) 

участь 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjipeHDopHqAhVOmIsKHUuEDG0QFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fukrjuntur.org.ua%2F&usg=AOvVaw3xjmUA3uDNWhpNgqem6eXl
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjipeHDopHqAhVOmIsKHUuEDG0QFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fukrjuntur.org.ua%2F&usg=AOvVaw3xjmUA3uDNWhpNgqem6eXl
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патріотичної 

гри «Сокіл» 

(Джура») 

участь у 

конкурсі 

«Відун» 

Заходи міського рівня 

36 Протя-

гом 

року 

Благодійна 

організація 

Благодійний 

фонд 

«Лелекера» 

школа  Відкритий 

громадський 

проект "Шлях 

додому", 

спрямований на 

допомогу 

пораненим 

захисникам 

України  

61,5 кг 

пластиков

их 

кришечок 

 

Заходи всеукраїнського рівня 

37 03.03. 
2020 

Творче 

об’єднання 

«Соняшник» 

 Х 

Всеукраїнська 

українознавча 

гра 

«Соняшник-

2020» 

«Душа 

тисячоліть себе 

шукає в слові» 

154 

конкурсан

ти 

Педагог-

організато

р Азарова 

Г.В., 

вч-

початкови

х класів 

Сертифіка

ти 

учасників. 

Дипломи 

ІІІ ступеня 

регіональн

ого рівня   
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Художньо-естетичне та морально-етичне виховання 

Організація та проведення заходів у навчальному закладі: 

 

 

№ 

з/

п 

Дата 

проведе

ння 

заходу 

Форма 

проведен

ня заходу 

Назва заходу Аудиторія 

(к-ть 

учнів/ 

вчителів/ 

батьків) 

Запро

шені 

особи 

(ПІБ, 

посада, 

організ

ація) 

Примітк

а 

(результ

ативніст

ь) 

1 Серпень 

вересен

ь 

Місячник 

«Увага! 

Діти на 

дорозі» 

Виставка малюнків Жукова 

Л.П. 

30 учнів 

  

2 вересен

ь 

Тиждень Всеукраїнський тиждень 

протидії булінгу 

Учні 9-х 

кл. 

Клімук 

Я.В. 

  

3 09.09. 

2019 

60-річчя 

школи 

Виставка газет, 

малюнків, привітань від 

класів 

Азарова 

Г.В. 

Жукова 

Л.П. 

 

  

4 04.10. 

2019  

 Концерт до Дня вчителя АзароваГ.

В.,УС    

  

5 жовтень Виставка Виставка дитячих 

малюнків «Золота осінь 

в Україні», «Космічна 

подорож» 

Жукова 

Л.П. 

Учні 5-6 

кл. 

  

6 15.10. 

2019 

Лекція  В рамках проекту «Я 

маю право» лекція 

«Протидія булінгу» 

Територіального 

управління юстиції 

Учні 7-8-х 

кл. 

  

7 25.10. 

2019 

Свято Урочистості з нагоди 60-

річного ювілею школи 

№119 

Педколект

ив учні, 

батьки, 

ветерани 

школи, 

гості 
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8 20.11. 

2019 

Флеш-

моб 

До Всесвітнього дня 

дитини флеш-моб «В 

щасті дитини – майбутнє 

країни» 

80 учнів 

Азарова 

Г.В. 

кл. кер. 

  

 

9 25.11-

10.12. 

2019 

Акція  «16 днів проти 

насильства» 

кл. кер. 

УС 

  

10 29.11. 

2019 

Посвята в 

першокла

сники 

«100 днів навчання в 

школі» 

90 учнів 

Азарова 

Г.В. 

кл. кер. 1-х 

кл. батьки 

Батьки Учні 

отримали 

учнівські 

квитки та 

подарунк

и 

11 12.12. 

2019 

Гра-квест Квест з екології Учні 7-х 

класів 

Клімук 

Я.В. 

  

12 13.12. 

2019 

Свято До дня Святого Наума 

«Свято відмінників» 

учні 2-7-х 

кл. 

Батьки 

відмінн

иків 

Нагородж

ення 

медалями 

та 

статуетка

ми богині 

перемоги 

Ніки, 

подяки 

батькам 

13 Груде

нь 

2019 

Майстер-

класи 

Виготовлення ялинкових 

іграшок для районної 

ялинки 

2-4 кл. батьки  

14 18-

22.12 

2019 

Заходи до 

дня 

Святого 

Миколая, 

Новорічні 

свята  

«Святий Миколай, у 

гості завітай!», 

«Новорічна казка»,  

учні 1-4-х., 

5-8-х кл. 

батьки подарунк

и 

15 20.12 

2019 

Виставка Виставка дитячих 

поробок до Нового року 

Вчителі 1-

4-х класів 

  

16 09.01 

2020 

Екскурсія Відвідування Музею  

етнічної культури 

Учні 5-г та 

6-г кл. 

  

17 10.01 

2020 

Екскурсія Відвідування парку 

«Київська Русь» 

Учні 6-

А,Б,В кл. 
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18 10.01 

2020 

Екскурсія 

до 

Галереї 

мистецтв 

Відвідування виставки 

робіт переможців 

фестивалю «Повіримо у 

себе» 

Учні 8-б 

Азарова 

Г.В. 

  

19 14.01 

2020 

Екскурсія 

до Ж/Д 

вокзалу 

Відвідування 

інтерактивної виставки 

UKRAINE WOW 

Учні 8-б,  

7-Б,5-Б 

 

  

20 21.02 

2020 

Екскурсія 

до 

Приватба

н-ку 

Урок фінансової 

грамотності 

 

Учні 5-б 

кл. 

Рябуха 

Н.М. 

  

21 17-28 

02. 

2020 

Декада Декада партнерства та 

комунікації 

«Творимо майбутнє 

разом» 

 

Класні 

керівники, 

керівники 

гуртків 

Батьки  

22 28.02. 

2020 

Конкурс Відбірковий тур 

районного конкурсу 

«Десняночка» 

Педагог-

організато

рАзарова 

Г.В. 

Батьки  

23 06.03. 

2020 

Святкови

й концерт 

для жінок 

«Усе починається з 

жінки» 

УС, 

вчителі, 

батьки 

Азарова 

Г.В. 

Батьки  
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Участь учнів, колективів, команд школи у заходах районного, 

міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів: 

 

                                 

№ 

з/

п 

Дата 

проведенн

я заходу 

Організато

р заходу  

Місце 

проведенн

я 

Форма 

проведення, назва 

заходу 

Кількіст

ь учнів, 

які взяли 

участь 

Примітк

а 

(досягне

ння, 

місце, 

продовж

ення 

роботи, 

тощо)  

Заходи районного рівня 

24 18.10. 

2019 

ЦДЮТ ЗЗСО 119 Інтелект-турнір 

«Юніор-2019»  

20 учнів  

 5-7-хкл. 

 

25 вересень  Деснянськ

ий р-н. м. 

Києва 

 Районний конкурс 

малюнків 

«Пожежна безпека 

очима дітей» 

Віротченк

о Софія (8-

А) 

Клєнус 

Ксенія (6-

б) 

І місце 

 

ІІ місце 

 

26 24.10. 

2019 

ЦДЮТ школа 

119 

Районна 

пізнавально-

інтелектуальна гра 
«Інтелект - турнір» 
для 

старшокласників 

10 учнів 

Азарова 

Г.В. 

участь 

27 04-15. 

11. 

2019 

РНМЦ 

РУО 

школа 

119 

Декада 

просвітницьких та 

мистецьких заходів  

«ART-fest» 

Жукова 

Л.П. 

20 учнів 

 

28 13.11. 

2019 

Відділ 

позашкіль-

ної освіти 

та 

виховання 

РУО 

Школа 

мистецтв 

Відвідування балету 

училища ім. Сержа 

Лефаря 

«Чарівний світ 

танцю» 

40 учнів 

 

участь 

29 26.12. 

2019 

РДА, РУО Школа № 

23 

Новорічна 

вистава для 

учнів пільгових 

категорій 

Кл.керівники  
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«Новорічні 

пригоди в країні 

VIZ» 

30 20.12. 

2019 

ЦРБ ім. П. 

Загребель-

ного 

Галерея 

мистецтв 

Деснянськ

ого району 

Відвідування 

дитячого 

концерту 

30 учнів ГПД  

31 27.02. 

2020 

ЦДЮТ Школа  Районний 

конкурс ігрових 

програм «Гра 

скликає 

друзів»                   

«У круїз без віз» 

Команда учнів 

8-х класів 

Азарова Г.В. 

 

ІІІ місце 

32 03.03. 

2020 

 ДОНМС 

РУО 

школа 23 Участь у грі 

«Укр Ленд»» 

10 учнів  

8-10-х кл. 

Азарова Г.В. 

 

33 05.03. 

2020 

Бібліотека 

ім.П.Загре

бе-льного 

Галерея 

мистецтв 

Деснянськ

ого району 

Театр науки «Всі 

шляхи ведуть до 

Риму» 

Учні 8-б кл. 

Азарова Г.В. 

 

 

                                                       Заходи міського рівня 

34 09.12. 

2019 

Національ

не 

агентство з 

питань 

запобіганн

я корупції  

НАЗК Конкурс 

малюнків 

«Доброчесність 

долає корупцію» 

Вяхірєв 

Максим  

(11-а) 

Віротченко 

Софія (1-а) 

  

Перемо

ж-ці 

35 10.12. 

2019 

Київський 

міський 

центр сім’ї 

«Родинний 

дім» 

КМДА Конкурс 

малюнків «Світ 

без насильства 

очима дітей» 

Старостина 

Катерина 

 (1-в) 

25 учнів  

1-5-х кл. 

ІІІ місце 

 

 

участь 

Заходи всеукраїнського рівня 

36 07.12. 

2019 

Міжнарод

на 

асоціація 

«Кенгуру 

без 

кордонів» 

Школа 119 Всеукраїнський 

етап Міжнародн

ого 

математичного 

конкурсу 

«Кенгуру» 

116 учнів 

школи, 

Курашевська 

І.А. Євсієнко 

Г.П. Балабас 

В.А, Ковбаса 

Н. Я., Ставрова 

Г. В., 

Серти -  

фікати, 

подарун

-ки 



33 

 

 Саух Н.А. 

 

37 15.11. 

2019 

05.03. 

2019 

Творче 

об’єднан

ня 

«Соняшн

ик 

Школа 119 Участь у Х 

Міжнародній 

природознавчій грі 

«Геліантус 

165 учнів 

школи 

Курашевс

ька І.А. 

Вяхірєва 

І.І. 

Юхимчук 

І.В. 

Семич Н 

Диплом І 

ступеня   

Бик В. 

5-б 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

(5-11 

класи)  

(Шклярев

ський М. 

(9-в) 

 

38 27.11. 

2019 

 

Міністерс

тво 

освіти і 

науки 
України, 

ЛМГО 

“Львівськ

ий 

інститут 

освіти” 

Школа 119 Міжнародний 

природничий 

інтерактивний 

конкурс  «Колосок-

смішний 2019» 

 

176 учнів 

Курашевс

ька І. А. 

Євсієнко 

Г. П. 

Дипломи, 

подарунк

и 

39 27.11. 

2019 

Міністерс

тво 

освіти і 

науки 

України 

Школа 119 IV Міжнародна гра зі 

світової літератури 

«Sunflower 2019» 

170 

учасників 

Диплом 

ІІІ ст. 

регіональ

ного 

рівня 

 ( 5-11 

кл.)  

(Шклярев

ський М.)  

 

40 25.04. 

2020 

Міністерс

тво 

освіти і 

науки 
України, 

ЛМГО 

“Львівськ

Школа 119 он-лайн  Перша гра 

«Колосок для всіх» 

50 учнів 

Євсієнко 

Г.П., 

Курашевс

ька І. А.  

Клімук Я. 

В. 

Дипломи, 

подарунк

и 
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ий 

інститут 

освіти» 

 

41 16.05. 

2020 

Міністерс

тво 

освіти і 

науки 
України, 

ЛМГО 

“Львівськ

ий 

інститут 

освіти» 

 До Міжнародного дня 

сім'ї он-лайн  конкурс 

«Колосок - моя сім'я» 

35 

учасників 
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Виховні заходи   ON-LINE  

в період з 16 березня по 29 травня 2020 року 

 

1. Онлайн виставка творчих робіт учнів до 1 квітня Дня гумору 

               

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/145525847131877

1/ 

      

     

      2. Акція  «У здоровому тілі – здоровий дух» до Всесвітнього дня  

здоров’я (7 квітня) 

 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1456778954

500056/ 

 

3. Онлайн виставка малюнків «Весна іде – красу несе» 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1459946910

849927/ 

 

4. 8 квітня – День птахів, конкурс малюнків «Намалюй пташку» 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1460676194

110332/ 

 

5. Онлайн конкурс читців  «Весна іде – красу несе» відео 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1461509270

693691/ 

 

6. Онлайн виставка творчих робіт учнів «Відкриваємо космос» до 

Всесвітнього дня авіації і космонавтики 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1462314213

946530/ 

 

7. Інформація про Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463200697

191215/ 

 

8. Всесвітній день авіації та космонавтики 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463184403

859511/ 

 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1455258471318771/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1455258471318771/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1456778954500056/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1456778954500056/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1459946910849927/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1459946910849927/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1460676194110332/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1460676194110332/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1461509270693691/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1461509270693691/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1462314213946530/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1462314213946530/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463200697191215/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463200697191215/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463184403859511/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463184403859511/
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9. Онлайн виставка аплікацій та поробок «Свято Пасхи йде до хати» 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1468285186

682766/ 

 

10. Онлайн виставка малюнків "Великодня радість Землю обіймає"  

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1468271000

017518/ 

 

11. Онлайн виставка «Писанка 2020» 

               

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/146752237342571

4/ 

 

12.  Онлайн виставка «Великодня композиція» 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1469122573

265694/ 

 

13.  Тиждень безпеки життєдіяльності  

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463184403

859511/ 

 

 

 

14. Тиждень безпеки життєдіяльності 

Челенж #я_в_безпеці 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

13390686054954 

 

15. Тиждень безпеки життєдіяльності 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1469917163

186235/ 

 

 

16.   22 квітня – День Землі 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

11401606253862 

 

17. 26 квітня День пам'яті Чорнобильської трагедії 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

13998109327545 

 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1468285186682766/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1468285186682766/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1468271000017518/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1468271000017518/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1467522373425714/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1467522373425714/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1469122573265694/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1469122573265694/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463184403859511/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1463184403859511/
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=613390686054954
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=613390686054954
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1469917163186235/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1469917163186235/
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=611401606253862
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=611401606253862
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=613998109327545
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=613998109327545
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18. Онлайн виставка «Квітуча Україна» 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1476808485

830436/ 

 

19. Онлайн виставка малюнків до прочитаних творів 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1479256452

252306/ 

 

20. Онлайн виставка 4 травня - Міжнародний день пожежника 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1481730438

671574/ 

 

21. Флешмоб «Відтвори зображення» 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

20912088636147 

 

22. День пам'яті та примирення 8 травня 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

21571795236843 

 

23. Флешмоб «Мак пам'яті» 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

21577295236293 

 

24. Привітання до Дня Матері 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

22909628436393 

 

25. День Європи в Україні 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

26673971393292 

 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

26629408064415 

 

 

26.  День пам'яті жертв політичних репресій «Пам’ятаємо, щоб не 

допустити знову!» 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

22909628436393 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

27557481304941 

https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1476808485830436/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1476808485830436/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1479256452252306/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1479256452252306/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1481730438671574/
https://www.facebook.com/groups/school119.Kiev/permalink/1481730438671574/
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=620912088636147
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=620912088636147
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=621571795236843
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=621571795236843
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=621577295236293
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=621577295236293
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=622909628436393
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=622909628436393
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=626673971393292
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=626673971393292
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=626629408064415
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=626629408064415
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=622909628436393
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=622909628436393
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=627557481304941
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=627557481304941
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27. День департації кримських татар 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

28025987924757 

 

28. День вишиванки -  21 травня 2020 «Вишиванка – генетичний код 

українців»   

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

29942454399777 

 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

29994907727865 

 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

29977061062983 

29. Останній дзвоник 2020 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

35028793891143 

 

30. День Києва 

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

36252253768797 

   

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=6

36350643758958 

     

       31. До Дня музеїв «Марафон музеїв при закладах освіти м. Києва», 

презентація шкільного музею   Платона Воронька, віртуальна екскурсія 

по шкільному музею  

       http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-

military-patriotic-education/421-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-

%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%

B2%D1%81%D1%8F 

       https://www.facebook.com/groups/210325186868686/?epa=SEARCH_BOX 

                                   

  

https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=628025987924757
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=628025987924757
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=629942454399777
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=629942454399777
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=629994907727865
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=629994907727865
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=629977061062983
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=629977061062983
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=635028793891143
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=635028793891143
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=636252253768797
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=636252253768797
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=636350643758958
https://m.facebook.com/groups/593600051367351?view=permalink&id=636350643758958
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/421-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/421-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/421-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/421-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/421-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/421-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F
https://www.facebook.com/groups/210325186868686/?epa=SEARCH_BOX
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           Велика увага приділялась організації роботи з учнями пільгових 

категорій. На початку року створено банк даних дітей пільгових категорій.    

На кінець 2019-2020 н.р. в школі № 119 на обліку перебуває 148 учнів із числа 

дітей пільгових категорій. 

      З них:  

- дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 8; 

- інвалідів – 8; 

- з багатодітних родин – 59; 

- з малозабезпечених родин – 0; 

- потерпілі від аварії на ЧАЕС - 29; 

- з внутрішньо переміщених сімей– 16;  

- діти, батьки яких мають статус учасників АТО -28. 

 

 Протягом навчального року учням пільгових категорій була надана 

соціальна допомога: 

Вересень –  безкоштовне забезпечення шкільною формою (6 учнів) дітей – 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Організація 

безкоштовного харчуванням в шкільній їдальні дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, батьки яких 

мають статус учасників АТО. Забезпечення дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які поступили до школи, єдиними квитками. 

 Першочергове забезпечення шкільними підручниками. Протягом року 

безкоштовне відвідування шкільних гуртків. 

Жовтень, листопад – безкоштовне відвідування театралізованих вистав 

тематики правил дорожнього руху.  

Грудень – отримання безкоштовних запрошень на районні Новорічні вистави  

та  надання  безкоштовних подарунків.  Безкоштовне відвідування Театру на 

Липках.  

Лютий- безкоштовне відвідування театралізованих вистав, відвідування 

тематичних навчальних екскурсій, театрів, музеїв, розважальних комплексів.                                                                                                   

Червень -  запропоновано оздоровлення дітей пільгових категорій в 

пришкільному таборі відпочинку. 

Крім того, протягом року батькам учнів пільгових категорій надавались 

інформаційні послуги: інформація про державні служби району, 

оздоровлення в дитячих таборах протягом року, інформування про пільги, 

які передбачені визначеним категоріям сімей. 
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Профілактична робота  з питань попередження скоєння 

злочинів і правопорушень неповнолітніми 
 

 
 Протягом 2019-2020 н. р. профілактична робота школи була спрямована 

на попередження правопорушень і скоєння злочинів серед неповнолітніх, 

запобігання дитячої бездоглядності,  забезпечення правової освіти та 

правового виховання учнів, формування гендерної грамотності, захисту прав 

дітей.  

Важливу роль у формуванні правової свідомості та правової культури 

відіграє знайомство учнів із законами нашої країни. Це здійснюється як при 

вивченні основ наук так і в позаурочній виховній діяльності. Основи знань 

державного устрою, Конституції України, законодавчих актів учні 

одержують під час вивчення правознавства в 9 та 10 класах (викладають 

вчителі історії та права Іванова І.Л., Глущенко Т.І.). 

        В школі постійно поновлюються стенди та куточки з правової освіти та 

виховання, інформація для дітей та підлітків:  

1. «Права дитини»; 

2. «Куточок ЮНЕСКО. Права людини»; 

3.  «Телефон довіри»;  

4. «Молодь за здоровий спосіб життя»; 

5.  «Живи! Наркотикам – НІ!»; 

6.  «Запобігання корупції» 

7.  «Конвенція ООН про права дитини» 

8. Національна дитяча «гаряча» лінія. 

9. Номери телефонів Національної дитячої «гарячої» лінії розташовано 

на шкільному сайті. 

 

    На 15.09.2019 р. створено банк даних учнів, схильних до правопорушень, 

затверджено план роботи школи з профілактики правопорушень. 

    Видані накази по школі від 01.09.2019 «Про виконання учнями закладу  

Статуту школи та Положення про загальні правила поведінки та зовнішнього 

виду учнів» № 81-о/д,  «Про заборону тютюнокуріння  у приміщенні  та на 

території навчального закладу, виконання заходів щодо профілактики 

вживання тютюнових виробів» № 96-а/г, з якими були ознайомлені всі учні 

та їх батьки.  На виконання наказу «Про організацію профілактичної роботи 

школи з попередження правопорушень, негативних явищ в учнівському 

середовищі та формування здорового способу життя» № 99-а/г був 

складений і затверджений план роботи школи з попередження 

правопорушень.                                                                                                                                                                              
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     Створена шкільна Рада з профілактики правопорушень, затверджено план 

роботи Ради на навчальний рік (протоколи засідань Ради з профілактики 

правопорушень відповідно до плану роботи  в наявності).  

 

     Учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, обліку в ССД та  СЮП,  

в 2019-2020 н.р. немає. 

       

    Відповідальною за виявлення та роботу з сім’ями, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, призначено шкільного психолога Ільницьку 

О.В. Складено і затверджено план роботи з сім’ями СЖО на 2019-2020 н.р. 

 

    На початку листопада 2019 року разом зі ССД Деснянського району із 

сім’ї, яка вживає наркотичні речовини, було вилучено  та влаштовано до 

реабілітаційного центру «Ковчег» учня 2-г класу Брязкало Владислава. 
     Питання запобігання правопорушень та негативних явищ розглядалися на засіданні 

педагогічної ради 31.08.2019, виробничих нарадах вчителів при директорі, нарадах 

класних керівників при ЗДВР (систематично), засіданнях м/о класних керівників,  

батьківських конференціях, класних виховних годинах та на шкільних радах з 

профілактики правопорушень. 

    Заступником директора з виховної роботи Німець В.П. систематично ведеться журнал 

профілактичних бесід з учнями та їх батьками з попередження правопорушень, 

розв’язання конфліктних ситуацій. 

 

Спільна робота з правоохоронними органами, організаціями, щодо 

профілактики правопорушень, скоєння злочинів серед неповнолітніх,  

пропаганди здорового способу життя  

 

 
04.11. 

07.11. 

14.11. 

21.11. 

2019 

ЗДВР 

Психолог 

Батьки 

Класні керівники 

Актова зала РУО Тренінг «Антибулінг» в рамках 

право просвітницького проекту «Я 

маю право» для ЗДВР, психолога, 

батьків, класних керівників 

 

 

№ 

з/п 

Хто проводив           Тематика заходу 

1 Лектор Головного 

територіального управління 

юстиції  

«Протидія булінгу» 

7-А,Б, 5-Г, 8-А 

15.10.2019 

 

2 ШОП Пономар О.В. Профілактичні лекції в 7-А, 6-В 

07.11.2019 

 

3 ШОП Пономар О.В. Бесіди в рамках Тижня з ПДР з учнями 1-4-х 

класів 15.11.2019 
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4 ШОП Пономар О.В. «Підліток і закон» в 6-б, 8-б, 9-а 09.12.2019 

 

5 Інспектор відділу  зв’язку з 

громадськістю Багаліка С.С. 

Профілактичні бесіди з антиболіну 

Бесіди з ПДР в 1 А, Б, В, Г 27.02.2020 
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Найцікавіші заходи, проведені школою з правової освіти та 

виховання,  попередження правопорушень, скоєння злочинів 

та шкідливих звичок  
 

№ Дата  

проведення 

Назва заходу 

(вказати рівень: шкільний, районний, 

міський і т.п.) 

Примітка 

(досягнення, 

місце, 

продовження 

роботи, 

тощо) 
1 жовтень Тиждень правових знань до Дня юриста 

 (окремий план і звіт) ( (Іванова І.Л. Глущенко Т.І. 

Степанова Н.І.) 

 

2 15.11.2019 Акція «День без куріння. Обміняй цигарку на 

 цукерку!» (шкільний рівень) УС 

 

3 25.11 – 29.11. 2019 Тиждень профілактики шкідливих звичок та    

статевого виховання 

“Зроби свій вибір на користь здоров’ю” 

(шкільний рівень) вчителі, УС, кл.керівники 

 

4 листопад -грудень Акція «16 днів проти насильства»  

(шкільний рівень) (окремий план і звіт) 

 

5 грудень Всеукраїнський тиждень права- Іванова І.Л.  

6 25.11-29.11.2019 До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом  

(виставка плакатів, виховні години,  

випуск інформаційної пам’ятки- застереження  

«СНІД: подумай про майбутнє - обери життя»,  

виступ агітбригади) (Ткаченко Ф.Ш.) 

 

7 10.12.2020 Конкурс малюнків «Світ без насильства очима  

дітей»  (Жукова Л.П.) 

Нагородження  

25 учнів в КМДА 

Старостина 

Катерина 

 (1-в) ІІІ місце 

8 09.12.2020 Конкурс малюнків «Доброчесність долає  

корупцію» (Жукова Л.П.) 

Переможці 

Вяхірєв 

Максим  

(11-а) 

Віротченко 

Софія (1-а) 

 

     В рамках просвітницької роботи працює шкільна бібліотека: виставки 

літератури правової тематики, огляд статей у ЗМІ, допомога класним 

керівникам в підборі матеріалів з попередження  правопорушень серед дітей 

до виховних годин, консультацій з батьками.  (бібліотекар      Онищенко І.В.).  
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   Робота психологічної служби школи направлена на вивчення 

соціально- психологічних характеристик сімей для визначення потенційної 

«групи ризику»; проводиться психодіагностика індивідуальних 

особливостей  учнів та психологічна корекція неадекватної поведінки учнів. 

     Під керівництвом практичного психолога в школі працює 

консультативний центр з питань надання психологічної допомоги учням 

школи та їх батькам. 

    Протягом року психологом  були проведені лекції для старшокласників за 

програмами  «Жінки, мир, безпека», «Забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Підготовка молоді до сімейного життя, 

збереження загального здоров’я, родинного виховання»: «Замість примусу 

домовленість»,  «Правда про шкідливі звички», «Вплив алкоголю на дітей і 

підлітків»,  «Вся правда про наркотики», «Я і моя майбутня сім’я» «Крок у 

доросле життя», «Сімейна розмова», «Гендер і стать», «Вчинок, що може 

зруйнувати мрію»,  «Як сказати «Ні» і не втратити друзів?»,                

«Молодіжні  субкультури» та інші. 

    Постійно проводиться робота з профорієнтації – співпраця з ВНЗ 

юридичного профілю, Національною академією внутрішніх справ, районною  

службою зайнятості, відвідування навчальних закладів  під час Днів 

відкритих дверей.  

    Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в 

учнівському середовищі є робота з батьками. Адміністрацією школи 

постійно ведеться роз’яснювальна робота з батьками щодо недопущення 

правопорушень серед учнівської молоді.  

 

З 2019 року існує  сторінка «Школа І-ІІІ ступенів  № 119 міста Києва» 

на Фейсбуці, а з 2020 року створена сторінка «Педагог-організатор», де 

висвітлюються всі шкільні заходи. Під час дистанційного навчання на цих 

сторінках були розміщені он-лайн уроки, конкурси, вікторини, виставки 

малюнків та творчих робіт учнів. Також всі виховні заходи під час 

карантинних обмежень розташовувались на сторінці «Все буде добре! Ок!» 
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Діяльність батьківського  самоврядування. 

 
У  2019-2020 н.р. діяльність батьківської громадськості відбувалася 

шляхом  співпраці з адміністрацією та педагогічним колективом школи, 

учнівським самоврядуванням, позашкільними закладами та була спрямована 

на вирішення наступних питань: 

* допомога педагогічному колективу у вирішенні питань навчально-

виховного процесу; 

* виконанням батьками та учнями школи Закону України “Про освіту”; 

* виконанням наказу про  заборону тютюнокуріння у закладі освіти та 

дотримання Статуту школи; 

* допомога в проведенні тематичних заходів та заходів,  спрямованих на 

попередження правопорушень, негативних явищ в учнівському 

середовищі, пропаганду здорового способу життя; 

* організацію харчування учнів та роботу шкільної їдальні.     

  На батьківській конференції розглянуті питання попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму, попередження правопорушень та 

негативних явищ серед підлітків, дотримання безпечних і комфортних умов 

навчання та виховання, санітарно-гігієнічних умов. 

   Взята під контроль робота з питань  негативних проявів поведінки учнів, 

правопорушень та злочинності в учнівському середовищі, порядку під час 

уроків і перерв. 

    Протягом року адміністрацією школи, учнівським самоврядуванням, 

батьківською громадськістю проводились рейди-перевірки «Урок», 

«Перерва», «Шкільне подвірʼя без тютюнового диму», конкурс «Найкращий 

кабінет», «Найкращий класний куточок».  

    Представники батьківської громадськості ведуть активну діяльність у 

складі шкільної Ради з профілактики правопорушень: відвідали вдома учнів 

які потребують посиленої педагогічної і соціальної уваги, сім’ї, в яких 

виховуються  діти під опікою, сім’ї, що опинились у складних життєвих 

обставинах (акти відвідування в наявності).                           

    Спільно з батьками проведені шкільні свята: «100 днів у школі» (посвята в 

першокласники) ( 1 кл. листопад), «Свято Миколая»,  Новорічне свято, 

Тиждень правових знань, Тиждень безпеки життєдіяльності, конкурси ПАШ 

ЮНЕСКО, свято 8 Березня. Також батьки взяли активну участь у підготовці 

учнів до конкурсів «Козацькому роду нема переводу», «Мій родовід», Х 

Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2020», «Колосок», 
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«Гелеантус», «Кенгурятко»  та в акціях милосердя «Допомога пораненому 

бійцю», «Подарунки для дітей д/у «Мрія» до дня Святого Миколая»   тощо.   

 

Дуже цікаво пройшла  

Декада  партнерства  та  комунікації «Творимо  майбутнє  разом». 

  Батьки були запрошені відвідати заняття у всіх класах, залучені до вибору 

підручників на наступний навчальний рік, ознайомились з портфоліо своїх 

дітей, мали можливість розказати про свою професію, разом з дітьми 

провести різноманітні наукові досліди. 

    Крім того батьки провели цікаві уроки математики, основ здоров’я, а мати 

фітнес-тренер провела нетрадиційний урок фізичної культури. 

    З великим захопленням діти брали участь у майстер-класі з виготовлення 

сувенірів до 8 Березня. Мама-музикант допомогла дітям   поринути у 

чарівний   світ музики під час виховного заходу «Скрипка як мелодія душі». 

     Для батьків був проведений інструктаж з виготовлення «Лепбуку» та 

тренінг «Значення батьківського спілкування для повноцінного розвитку 

дитини». 

   Велике задоволення від цікавого і корисного спілкування отримали  батьки, 

діти і вчителі. 

       Під час карантинних обмежень батьки допомагали дітям у вивченні 

уроков он-лайн, підготовці різноманітних конкурсів, виховних проектів, 

виставках малюнків.  
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5. Діяльність  органів  учнівського  самоврядування 

 
 

Самоврядування школярів – необхідний компонент сучасного виховання 

особистості. 

Головне завдання шкільного самоврядування – знайти і підтримати 

учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у 

громадському житті. 

 Учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення 

різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування 

різноманітних заходів, відповідальність за які несуть самі лідери. Суттєві 

риси  справжніх лідерів -  активність, ініціативність, креативність, 

дисциплінованість,  відповідальність, вихованість. 

 Організація учнівського самоврядування “Центр дитячих ініціатив” 

заснована у вересні 1998 року. Координувала діяльність шкільної  організації 

учнівського самоврядування у 2019-2020 н.р. педагог-організатор Азарова 

Г.В. 

Шкільне учнівське самоврядівання у 2019-2020 н.р.  очолювала  учениця 10-

А класу Бойко Єлизавета.  

Структура шкільного самоврядування побудована за трьома віковими 

категоріями: 

1 – 4 класи   -    гра “Веселка” 

5 – 8  класи   -   патрульна система “Мрія” 

9 -11 класи    -   Рада старшокласників  “Лідер” 

     Учні 2-4-х класів об’єднанні у гру «Веселка» і протягом року для них 

проходить 7 заходів відповідно до кольорів веселки. Учні середніх класів з 5 

по 7 працюють по патрульній системі. Кожен клас створює патруль, який має 

назву, девіз та емблему і приймає участь у різних заходах. Учні 8-11-х класів 

працюють у раді «Лідер», є активними учасниками районного 

самоврядування. 

   Принцип учнівського самоврядування: «Самі вирішили, самі зробили, самі 

відповідаємо!» 

    У центрі роботи організації поставлена особистість 

учня,  його  естетичне  та моральне виховання, життєва самореалізація. 

   Організація неодноразово була нагороджена грамотами, дипломами та 

пам'ятними подарунками, має власну символіку: емблему, гасло, гімн та є 

засновником  шкільної газети  “12 балів”.  
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Мета ЦДІ – залучення молоді до участі у шкільному житті, розвиток 

творчої особистості, нахилів та здібностей учнів, соціальної активності, 

захист прав та інтересів дітей і підлітків. 

     Учнівським самоврядуванням були започатковані наступні заходи і 

проекти, які стали традиційними: 

 «Звіт лідера УС за рік перед учнями та вчителями школи» 

«УС - засновник шкільної газети "12 балів" 

«Найактивніший клас року» 

«Найактивніший учень року» 

«Найактивніший класний керівник року» 

«Найкращий класний куточок року» 

«Найактивніший читач року» 

 

Найбільш яскраві заходи, запроваджені/втілені учнівським 

самоврядуванням у 2019-2020 навчальному році: 

Двічі на рік рада старшоклісників «Лідер» самостійно організовує та 

проводить ігри по станціям для учнів 2-4 та 5-7 класів. По підсумках гри 

обираються переможці та нагороджуються грамотами. 

У вересні місяці команда старшокласників приймала участь у міському 

конкурсі-вишколі «КОЗАК КВЕСТ», що відбувся на Трухановому острові. 

У жовтні місяці команда учнів 5-х класів брала участь у районному 

конкурсі патріотичного виховання «Козацькому роду немає переводу» 

У листопаді місяці команда школи посіла ІІІ місце в районному 

конкурсі ігрових програм «Гра скликає друзів»  «У круїз без віз».  

Традиційно у грудні місяці відбувся День учнівського самоврядування. 

Члени Ради старшокласників «Лідер» проводили уроки у початковій школі 

замість вчителів, а члени ланки «Мрія» проводили веселі перерви. Лідер УС 

Бойко Єлизавета взяла участь у Дні місцевого самоврядування в Деснянській 

РДА. 

 У березні місяці команда старшокласників взяла участь  у ІІІ 

районному КВЕСТі для старшокласників «Укр Ленд».  

В рамках  Відкритого громадського проекту "Шлях додому", протягом 

року тривала участь у благодійній акції, спрямований на допомогу 

пораненим захисникам України,  «Збери пластикові кришечки».Учнями 

зібрано 61,5 кг кришечок.   

Школа постійний учасник заходів, що проводить Центр дитячої та 

юнацької творчості Деснянського району: 
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 Екологічна школа «Знай, люби, бережи приробду» (протягом 

року) 

 Районна школа з народознавства «Рідна земле моя» (протягом 

року) 

 Шевченківські читання «Хай лине Тарасова слово» (березень) 

 Районне свято-конкурс «Весну красну зустрічаєм, бо давно її 

чекаєм»  

 Пішоходні екскурсії «Я киянин» 
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6. Здоров’я учнів . 

 
 

 Харчування учнів організовано відповідно до закону України «Про 

повну загальну освіту». 

Організація роботи шкільної їдальні відповідає умовам дії системи 

безпеки ХАССР школа придбала обладнання німецької фірми RATIONAL, яке 

відповідає найвимогливішим сучасним вимогам і дає змогу готувати одночасно 

декілька страв: смачних і якісних, з чудовими смаковими характеристиками, 

обладнання веде облік і записує всі контрольні показники. 

Крім того в закладі втілена нова форма організації шкільного харчування 

мультипрофіль. 

Учні мають змогу самостійно обирати страви за своїм смаком. 

           Всього безкоштовне харчування отримують 451 учень  школи, з них: 

1.  Безкоштовні гарячі обіди – 418 учнів 1-4 класів. 

2. Безкоштовні гарячі обіди- 2 дітей-сиріт, 1 дитина з малозабезпеченої 

сім’ї, 4 дітей -інвалідів та 16-дітей батьків АТО. 

Організація харчування учнів проводиться КП “Зеніт”.  

Медичне забезпечення. 

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень 

їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню. Медичне 

забезпечення учнів відповідає сучасним вимогам. 

В школі працює медпункт ( 2 кабінети: 1 - для амбулаторного прийому, 2 - 

для  щеплення), який має необхідне устаткування, меблі (холодильник, ростомір, 

ваги, бікси, холодильна сумка, кварцева лампа, тонометр, таблицю для 

перевірки зору тощо), укомплектований лікарськими препаратами першої 



51 

 

необхідності у повному обсязі. Медичне обслуговування дітей здійснюється 

кваліфікованими медпрацівником: медсестра вищої категорії Сеніна Л.М. Всі 

медичні огляди, щеплення проведено вчасно і якісно. 
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7.  Міжнародне співробітництво 
 

 
     У 2019-2020 н. р. під керівництвом учителя англійської мови Коваль В.В. 

в школі проводилась реалізація програми міжнародного співробітництва, 

розширення культурних зв’язків:  

1. Заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня Миру. 

2. IV Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower 2019». 

3. Віртуальні подорожі європейськими країнами за допомогою Google 

Arts&Culture. 

4. Виставка стіннівок «Ми - європейська країна». 

5. Віртуальна екскурсія   (з використанням QR-кодів) «Мандруючи 

європейськими містами». 

6. Фестиваль європейських держав: віртуальне знайомство з традиціями та 

культурою країни. 

 Використання можливостей мережі Інтернет:  

-  Спілкування за допомогою програми Skype; 

-  Обмін досвідом на блогах, участь учнів у міжнародних олімпіадах.      

      

    Триває діяльність  школи № 119 в проекті асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО в Україні (керівник проекту вчитель англійської мови 

Крицина І.В.) 

        

            Протягом навчального року в рамках ПАШ ЮНЕСКО учні школи 

брали участь в наступних заходах: 

1. 01 жовтня 2019 рік 

КЕПІТ - Коледж Університету КРОК 

Участь у роботі мистецького заходу «Сучасні крос-культурні студії». 

Презентація 

фінальної пісні "Моя Україна", робота в музичному арт-терапевтичному 

майстер-класі   "Малюємо музику" Дерева життя". 

 

2. 24 жовтня 2019 рік 

КЕПІТ - Коледж Університету КРОК 

Участь у фіналі англомовного проекту «Відеоролик на роликах» на тему: 

«Вирішення конфліктів мирним шляхом». 

 

3. 05 грудня 2019 рік 

КЕПІТ - Коледж Університету КРОК 
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Учасники Всеукраїнського екологічного форуму "Green Mind Generation". 

 

4. 24 лютого 2020 рік 

школа І-ІІІ ступенів № 119 Деснянського району міста Києва 

Організатори та учасники фестивалю, приуроченого до Міжнародного дня 

рідної мови. 

 

5. 22 квітня 2020 рік 

школа І-ІІІ ступенів № 119 Деснянського району міста Києва (он-лайн) 

Відеопроєкт до Всесвітній дня Матері-Землі "День Розквіту Землі" 
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8.  Фінансово – господарська   діяльність. 

 

 

Види надходжень сума 

1. Використання бюджетних коштів, що 

виділялися закладу для покращення 

матеріально - технічної бази: 

- на проведення ремонтних робіт: 

- капітальний ремонт  

- поточний ремонт 

- придбання меблів 

- навчальне обладнання 

- шкільна  форма 

- встановлення пожежної сигналізації 

2865702,57 

 

 

 

1499686,27 

 533653,56 

 252877,00 

  87525,00 

  21000,00 

470960,74 

 

2. Використання коштів власних надходжень: 

- надходження  бюджетних установ від 

господарської виробничої діяльності  

- доходи від здачі в оренду  нерухомого та 

індивідуально визначеного майна    

-  кредити банків      

 

 

- 

 

 

38560,00 

 

 

- 
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9. Організація внутрішкільного контролю за 

виконанням навчального плану і програм, якістю знань,  

умінь і навичок учнів. 

 

 
 Згідно з  річним планом роботи РУО та роботи школи у 2019-2020 н.р. 

та відповідно до графіку внутрішкільного контролю, адміністрація школи  

здійснювала адміністративний контроль у класичній формі: 

- класно-узагальнюючий  (1, 5 класи)  

- фронтальний з основ наук ( з проведенням  зрізів знань): 

історія України 

основи правознавства 

хімія  

- контрольні зрізи знань з навчальних предметів: 

математика  

української мови 

англійська мова 

історія України  

основи правознавство 

хімія 

- моніторингові дослідження якості знань, умінь та навичок  учнів 10-х 

класів з 1 навчального предмета: історія України.  

- постійний контроль: 

1. Адаптація учнів 1-х класів до навчання в школі. 

2. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі. 

3. Рівень навчальних досягнень учнів старших класів з профільним 

навчанням. 

4. Заходи по організації роботи з основ безпеки життєдіяльності. 

5. Санітарно-гігієнічні умови під час навчально-виховного процесу. 

6. Стан викладання з основ наук. 

7. Стан успішності. 

8. Характер і обсяг домашніх завдань учнів 5-11-х класів 

9. Стан ведення шкільної документації. 

10. Виконання навчальних програм. 

11. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням 

12. Стан медичного обстеження учнів школи 

13. Стан відвідування учнями школи (літера «н» в класному журналі) 

14. Організація харчування в школі. 

15. Стан ведення: 

- щоденників;  

- зошитів. 
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16. Пріоритетні напрямки виховної роботи. 

17.  Перевірка  роботи ГПД.  

18. Перевірка шкільної документації. 

19. Перевірка роботи вчителів у позаурочний час. 

По  результатам перевірки видано відповідні накази по школі: 

 № 134-а/г від 04.11.2019; № 140-а/г від 22.11.2019; № 109-о/д від 

24.12.2019;   № 110-о/д від 24.12.2019; № 111-о/д від 26.12.2019; № 04-о/д 

від 13.01.2020;   

№  14-о/д від 28.02.2020; № 20-о/д від 01.04.2020; №  24-о/д від 20.05.2020,  

№ 30-о/д від 26.05.2020. 
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10.   Форма контролю, яким піддавався заклад з боку 

органів державної виконавчої влади та органів 

управляння освіти. 
 

 

 

 

 
  Відповідно до наказів РУО перевірялась готовність закладу до нового 

навчального року (без зауважень); за окремим дорученням заступника 

голови І. Алєксєєнко вивчався стан організації харчування (без порушень); 

планова перевірка відповідності виставлення оцінок у додатках до свідоцтв 

про отримання повної загальної середньої освіти та іншої документації  (без 

зауважень), проводилась перевірка готовності закладу до відновлення 

освітнього процесу після карантину ( наказ по РУО від 6.05.2020р. № 98) 

надані рекомендації; перевірка Головного управління пенсійного фонду 

України направлення № 266629/08 (без зауважень). 

 


