
 

Звіт директора школи № 27 м. Чернігова  Піун О.П., про  діяльність 

перед  педагогічним колективом та громадськість про виконану роботу 

за період з 10.06.2016р. по 14.06.2017р.  

Головним завданням рівного доступу  до освіти всього учнівського 

загалу, виконання Закону « Про освіту ». 

Чернігівська загальноосвітня школа I-III ступенів №27 спрямовує  свою 

діяльність  відповідно  до Конституції  України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», на забезпечення здобуття загальної середньої 

освіти в межах державного стандарту, забезпечення належних умов для рівного 

доступу до здобуття якісної освіти. 

Навчально-виховний процес здійснює педагогічний колектив школи, який 

налічує 50 вчителів, 60% мають вищу кваліфікаційну категорію. Серед них 9 

вчителів-методистів Андреєва Н.Є., Бурак В.М., Костирко М.М., Венжега К.В., 

Приходько Т.А., Тарасенко Л.І., Сорока С.М., Глушкова О.О. та психолог-

методист Белоплотова Ю.Г. 

         9 вчителів мають звання Старшого вчителя, 3 вчителя є «Відмінниками 

освіти України», Костирко М.М., Андреєва Н.Є. нагороджені значком «Василь 

Сухомлинський». 8% вчителів – молоді спеціалісти, вони прийшли працювати 

до школи в останній рік. 

         Навчально-виховним процесом охоплені всі діти, що проживають в 

мікрорайоні школи. Середня наповнюваність учнів у класах становить 30. 

         Методична робота, що проводиться у школі заснована на досягненнях 

науки та передового педагогічного досвіду, системи аналітичної, 

організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької діяльності 

педагогічних працівників.  

         Змістом методичної роботи в 2016-2017 н.р. було вивчення постанов уряду 

щодо школи та освіти, підтвердження рівня педагогічної майстерності 

педагогічних працівників, вивчення і аналіз навчальних планів та програм, стан 

їх виконання в I, II семестрах; вивчення стану виховної роботи по формуванню 

самоосвітніх компетентностей учнів в умовах інформаційного суспільства; 

формування моральних якостей та світогляду учнів у процесі вивчення 

предметів суспільно-гуманітарного циклу та здоровозберігаючих 

компетентностей учнів на уроках фізичної культури; організація виховної 

роботи щодо формування ключових компетентностей учнів як умови їх 

ефективної самореалізації;  вивчення системи роботи зі здібними та 

обдарованими учнями; проведення творчих звітів вчителів, що атестуються. Ці 

питання розглядались на засіданнях методичної ради школи, педрадах, 

засіданнях шкільних методичних об’єднань, шкільних семінарах.  

           Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив 

продовжував роботу над проблемою «Формування самоосвітньої 



 

компетентності учасників навчально-виховного процесу в умовах 

інформаційного суспільства».  

            Робота над методичною проблемою чітко прослідковувалося у всіх 

засіданнях педагогічної ради та в засіданнях шкільних методичних об’єднань.               

Виходячи із мети даного етапу, вчителями школи проводилися семінари-

практикуми для своїх колег; в рамках роботи методичних об’єднань – 

взаємовідвідування уроків з метою надання методичної допомоги з даного 

питання, заслуховування доповідей колег відповідно до науково-методичної 

теми, проведення методичних тижнів, тижнів педагогічної майстерності. В 

межах школи проводилися педагогічні ради, теми яких безпосередньо 

стосувалися роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою 

школи.  

          Зокрема 17.11.2016 р.- «Про вплив сучасних інформаційних технологій на 

формування світогляду учнів». 

           «Про підсумки роботи над проблемою, «Технології запобігання 

комп’ютерної залежності в учнів початкової школи» в рамках учасника 

Всеукраїнського  проекту. Освітньо-інформаційне середовище як фактор 

цілісного розвитку особистості».  Січень 2017 р. - «Використання продуктивних 

методів на уроках української мови в початкових класах»  та інші. 

          Протягом 2016-2017 н. року на базі школи були проведені семінари для 

вчителів та практичних психологів міста. Так, 25.10.2016 р. відбувся 

методичний майстер-клас для вчителів образотворчого мистецтва 

«Створення словесно-графічного образу», який проводила вчитель-методист 

Сорока С.М. та представляла колегам міста систему своєї роботи. 

          В школі в період з 28.09 по 04.11 відбулась співпраця вчителів 

іноземної мови з представниками Корпусу Миру в Україні Протягом двох 

місяців волонтери проводили уроки англійської мови серед учнів молодшої і 

середньої школи. Уроки проходили в позитивній атмосфері, були наповненні 

різними видами роботи з учнями спрямованими перш за все на розвиток 

вмінь учнів спілкуватись іноземною мовою. Підчас проведення уроків 

волонтери застосовували різні підходи і форми роботи з учнями. Було 

створено English Speaking club, який працював на дві групи: 5-7 та 10-11 

класи. 

          Вчителі школи та волонтери Корпусу Миру в Україні 23.11.2016 року 

провели міський семінар з англійської  мови   «Шляхи реалізації 

комунікативного  підходу в навчанні англійської мови», який проходив у два 

етапи (теоретичний і практичний).  На семінарі виступили: директор школи 

Піyн О.П., вчитель англійської мови Кравченко Т.В., вчитель англійської 

мови Гетьман Д.В., волонтери корпусу Миру США в Україні. Вчитель 



 

Пащенко А.А. підготувала змістовну презентацію щодо діяльності 

волонтерів корпусу Миру США в Україні. Волонтери провели майстер-класи 

для вчителів міста. 

 У жовтні 2016 року школа брала участь у декаді  «Психолого-

педагогічної майстерності» практичних психологів міста. Белоплотовою Ю.Т., 

практичним психологом школи, було проведено на базі 4-Б класу відкрите 

заняття авторського курсу «Основи спілкування, уроки людяності» на тему 

«Дружба та вміння бути другом». 

           У лютому 2017 р. практичним психологом Белоплотовою Ю.Т. було 

проведено засідання творчої ініціативної групи психологів міста за темою 

«Активізація внутрішніх ресурсів особистості методами сучасної психології». 

           Педагогічний колектив активно залучався до міських, обласних заходів, 

спрямованих на удосконалення педагогічної майстерності та обмін 

педагогічним досвідом.  

           За підсумками участі в конкурсі «Використання ІКТ в навчально-

виховному процесі» у номінації « Фізика » вчитель Мительницька  С.Л. 

отримала диплом за зайняте II місце.  

            Учитель основ здоров'я Венжега К.В. в якості експерта брала участь у 

здійсненні експертизи проекту підручника «Основи здоров'я» для 8 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів. Експертний висновок опублікований в 

електронному вигляді на сайті Інституту модернізації змісту освіти 

(vidbir.2016@gmail.com) та в репозитарії (lokando@outlook.com) 

           У Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури 

позашкільних навчальних закладів системи освіти, еколого-натуралістичний 

напрям, програма гуртка «Юний квітникар» (вчитель Терес Л. М.) відмічена 

дипломом лауреата Управління освіти та науки Чернігівської обласної 

державної адміністрації (наказ №308 від 10.08. 2016 р.)  

На засіданнях методичної ради школи розглядались питання про 

підсумки огляду навчально-методичної бази кабінетів; підготовку шкільного 

конкурсу «Учитель pоку»; підготовку та проведення атестації учителів школи; 

вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду учителів, які 

атестуються; підсумки участі учнів школи в предметних олімпіадах з основ 

наук, МАН, конкурсах. 

         В школі працювало 9 шкільних методичних об'єднань. На своїх засіданнях 

вчителі шкільних методичних об’єднань піднімали питання в контексті роботи 

над науково-методичною проблем школи: 

       - формування самоосвітньої компетентності учнів шляхом організації 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності; 

       - впровадження компетентнісного оpiєнтованого підходу до навчання та 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fgmail.com


 

виховання учнів з використанням інтерактивних форм і методів навчання; 

       - розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня 

професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвіти педагога, 

підвищення відповідальності за результати своєї праці; 

       - здійснення переходу на новий зміст освіти та нову парадигму в освіті: 

безперервна освіта протягом життя; 

       - удосконалення системи позакласної роботи  та інші. 

Значна увага в роботі шкільних методичних об’єднань приділялася 

вивченню нормативних документів пов’язаних з впровадженням нового 

Державного стандарту початкової освіти та середньої освіти,моніторингу якості 

підручників 4-8 класів та моніторингу майбутніх підручників 9 класів. 

Протягом року велика увага приділялась роботі з обдарованими учнями. 

У II (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін школу 

представляв 31 учень. За результатами - отримано 9 дипломів.  

           З них дипломів I ступенів – 2 (вч. Петренко Т.К. -  Лапко Марія, 10-Б 

історія., істор, вч. Андреєва Н. Є. – Канаєва Вікторія  -11-Б, право) 

             II ступеня - 5 (вч. Петренко Т. К.; Лапко Марія –географія, 10-Б; 

Андреєва Н. Є.  – Кузьменко А .,9-Б кл.- право; Морозова Марія -  10-Бкл., 

право,вч.Тарасенко Л. І. - Вірченко І.,- 11-Акл., хімія) . 

             III ступеня - 2 (вч. Андреєвою  Н. Є. – Слизькова Д.- історія   8-Акл., , 

Приходько Т. А.-  Василець А., - 11-А – ІКТ). 

             Також до десятки найкращих увійшли учні підготовлені вчителями 

Петренко Т.К., Андреєвою Н.Є., Нехай В.І., Квашою Л. М. Загальне місце в 

рейтингу шкіл – 12. 

              Результати III етапу (обласного) олімпіад з історії права та географії: 

              Канаєва В. – диплом I ступеня, право, 11-Б, вч. Андреєва Н.Є. 

              Лапко М. – диплом I ступеня, історія 10-Б, вч. Петренко Т.К. 

              Морозова М. – диплом III ступеня, право, 10-Б, вч. Андреєва Н.Є. 

              Слизькова Д. – 7 місце, історія, 8-А, право, вч. Андреєва Н.Є. 

              Лапко М. – 8 місце, географія, 10-Б, вч. Петренко Т.К. 

Результати III Всеукраїнського етапу олімпіад з історії – Лапко М. (10-Б 

кл.), диплом III ступеня, вч. Петренко Т.К. 

          Результатом ефективної роботи педагогічного колективу по залученню 

учнів до науково-дослідницької  діяльності є їхня участь у МАН. 

           Кисельова М. – 10-А кл, у відділені літературознавство, фольклористика 

та мистецтвознавство отримала на I етапі диплом I ступеня  набравши 100 б,   

та II етапі - диплом II ступеня, вч. Костирко М.М. – членами журі  МАН 

відзначено найвищий рівень підготовки з літератури  учасниці Кисельової М. 

           Білозуб Олена – 11-А – у відділенні хімія, біологія, секція «Ветеринарія 



 

та зоотехніка» отримала на I етапі диплом III ступеня та ступеня та на II етапі 

також диплом III ступеня, вч. Тарасенко Л. І. 

З метою реалізації завдань, покладених на шкільні методичні об'єднання, 

педагоги школи продовжували: 

         - брати участь у засіданнях міських методичних об’єднань та проведених 

семінарах з базових навчальних предметів;  

         - працювати над поповненням кабінетів методичними, дидактичними 

та роздатковими матеріалами для уроків; 

         - друкуватися у Всеукраїнських та обласних виданнях; виписувати 

педагогічні профільні журнали та газети. 
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1. Інтегрований 

урок з математики 

та 

природознавства 

2 клас 

Новорічна 

розважально-

конкурсна 

програма для 1-2 

класів 

3. Есе вчителя 

початкових класів. 

Автопортрет «Я – 

педагог і 

особистість» 

 

Інтегрований урок 

з хімії та екології 
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гідрогеном. 

Гідроген хлорид. 

Хлоридна 

кислота». 
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«Формування 

комунікативної 

 

 

«Загальна 

характеристика 

класу 

Земноводні».  

Інтегрований 

урок-дослідження 

з біології та 

українсько мови. 

Газета «Біологія. 

Шкільний світ», 

 

Тестові завдання 

для оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів за 

(5 кл.) 

Тестові завдання 

для оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів за 

новою програмою 

(6 кл.) 

Тестові завдання 

для оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів за 

новою програмою 

(7 кл.) 

Тестові завдання 

для оцінювання 

навчальних 

досягнень учнів за 

новою програмою 

(8 кл.) 
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«Сполуки 
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елементів з 

гідрогеном. 
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Видавництво 

«Алатон», 2016 рік. 

Схвалено для 

використання в 

загальноосвітніх 
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Методичний портал 

«Органічна хімія як 

наука» 



 

Гідроген хлорид. 

Хлоридна 

кислота.» 

 

     З метою розвитку інтересу дітей до окремих предметів, розвитку їх 

творчих здібностей, формування навичок самостійної та пошукової роботи, 

шкільні методичні об’єднання проводили предметні тижні з математики, 

фізики, іноземної  мови,  української мови та літератури, хімії, біології, 

історії та правознавства, світової літератури, фізичної культури, 

а також тижні дитячої книги, охорони праці, та безпеки життєдіяльності, 

психології. Тижні планувались так, щоб враховувати вікові особливості 

учнів, їх інтереси та здібності. Навіть учні з низьким рівнем знань могли 

взяти участь у конкурсах. Предметні тижні завжди добре організовані і 

насичені цікавими заходами конкурсами, вікторинами. Необхідно відмітити, 

що учні старших класів. дуже активно допомагають вчителям в організації і 

проведення предметних тижнів, а це сприяє формуванню інтересу до 

предмету. 

         Одним з головних завдань навчально-виховної роботи школі є 

формування освіченої, фізично і морально здорової особистості. З цією 

метою в школі запроваджено факультативи, курси за вибором, гуртки, 

додаткові заняття. Продовжувалася робота обдарованою молоддю, з учнями, 

які потребують додаткової уваги, з боку батьків та вчителів. Суттєву 

допомогу в даних питаннях надавали практичний психолог школи 

Белоплотова Ю. 

        Учні школи під керівництвом учителів брали активну участь в 

різноманітних конкурсах позаурочних заходах: 

 з української мови та літератури:  

участь у конкурсі учнівської молоді ім.. Т.Г.Шевченко. де учасниця 

Канаева В., вч, Колесник С.Г.,отримала диплом  II  ступеня. 

             конкурс «Соняшник» - диплом II ступеня Всеукраїнського рівня 

отримала Асауленко Вікторія 6-А кл., вч. Петрачова Т.С.; 

            диплом III ступеня Всеукраїнського рівня отримали Позняк Іванна – 

5-Б кл., Булавін Ілля – 6-А кл., Вершняк Альона – 6-Б , Панчок Костя – 6-А 

кл., Король Альона, Деркач Єлизавета – 10-Б підготували вч. Домоцька К.І., 

Петрачова Т.С., Маляренко А.В. 

 з історії  у конкурсі  «Кришталева сова» 

Червнев Костянтин – 11-А отримав  диплом II ступеня, вч. 

Андреєва Н.Є.; 



 

Тищенко Марія – 8-А диплом II ступеня, вч. Андреєва Н.Є.; 

у конкурсі «Чернігів – місто гідності, добра і справедливості» 

команда 11-Б, посіла 4 місце, вч. Андреєва Н.Є 

  Початкова школа: 

 -конкурс читців – диплом II ступеня отримала Наталя Боклаг  2-А 

кл., вч. Орел С.М.; 

  -новорічна композиція «Півникова родина» - лауреати міського та 

обласного конкурсів. 4-Б кл. вч. Бурак Н.М.; 

  -18 учнів (в тому числі учні початкової школи) взяли участь у 

Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерного мислення 

«BEBRAS» (орг. Приходько Т.А.); 

   -53 учні взяли участь у Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня» 

(орг. Редько В.М.); 

  - 106 учнів – у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» 

(орг. Кухаренко В.В.); 

  -у конкурсі «Геліантус» - 22 учні ,(орг. Закордонець Н.М., Бурак 

Н.М., Іванець Н.Г.)  

   -Всеукраїнському конкурсі  «Колосок» ( орг. вч. Тарсенко Л.І., 

Алісієнко А.І., Закордонець Н.М., Буряк, Н.М., Іванець Н.Г.) приняло 

участь 89 учнів школи. 

 з трудового навчання:  

-команда учнів 11-го класу  в техноквесті « Золота осінь »при 

Технологічному університеті  посіла 5 місце (вч. Нехай В.І.) 

 з інформатики: 

- у комп’ютерний конкурсі  з питань безпеки життєдіяльності 

«Збережи  себе» посіли  

           І місце на місцевому та обласному рівні учні  11 кл. Бачаров 

І., Закарян А., Неданчук Д., вч. Кухаренко В.В. 

 з образотворчого мистецтва: 

        - міському конкурсі дитячого малюнка «Портрет», в номінації  

«Граіфка» посіли:  

I місце – старша група Грінь Аліна 8-Б, вч. Сорока С.М. 

I місце – середня група Ліхута Лілія 7-Б, вч. вч. Сорока С.М. 

 з фізичної культури: 

 - з баскетбол (хлопці) - зайняли I місце на міських, I місце на 

обласних змаганнях, та III місце на чемпіонаті України 

  - з баскетболу (дівчата) – VI місце на міських змаганнях; 

 -  «Шкіряний м’яч» -  III місце на обласних змаганнях - 5 кл. кер. 

 Разумний Є.М. 



 

Учні школи посіли загальне VI місце у міській спартакіаді школярів за 

підсумками 2-16-2017 н.р. 

   - Спортивне орієнтування - III місце кер. Шевель С.Ю. 

   -  з боулдерінгу - I місце, Самород Юрій, 10-Б кл., кер. Шевель С.Ю. 

Вся система виховної роботи продовжувала базувалася на основних 

орієнтирах виховання, які враховують ствердження особистості учнів через 

самореалізацію творчого потенціалу у школі, класних колективах, 

формуванні моральності громадянських якостей, а також налагодження 

демократичного стилю стосунків між батьками, учнями, вчителями та 

поглиблення співпраці з громадськими об’єднаннями,  організаціями та 

позашкільними закладами тощо. 

            Велика увага приділялася формуванню патріотичних почуттів учнів, 

вивченню бойових традицій та героїчних сторінок історії українського 

народу.  

21 вересня – було відкрито меморіальну дошку випускнику школи 

Старченко П. О., який загинув перебуваючи в АТО.  

18 по 22 лютого 2017 року пройшов патріотичний тиждень, 

приурочений  Революції Гідності, під час якого відбулись різноманітні 

заходи, конкурси плакатів та покази фільмів про події на Майдані. Окрім 

того, група учнів на чолі із заступником директора з виховної роботи 

Домоцьким Д.Б. відвідали музей-виставку «Буремна  юність у вогні 

української революції», що діє у КМЦ «Iнтермеццо», де прослухали лекцію 

від учасників Революції Гідності та російсько-української війни Юніса 

Аскерова та Кужеля Андрія. 

             Робота по вихованню патріотичних почуттів та традицій постійно 

проводилась класними керівниками. Активну участь у акціях та заходах 

брали учні 5х класів, які підготували більше 20 патріотичних плакатів та 

листівок до таких дат, як-то день Пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, День 

пам'яті та примирення, День Героїв Небесної сотні, тощо. Всі внутрішньо-

шкільні змагання, обов’язково, мали навчально-патріотичну складову, із 

вшануванням історичного минулого та бойових традицій українського 

козацтва, армій УНР та УПА. 

            Також у класах проходили вже традиційні для школи свята: День 

іменинника( l-A), свято Букваря (1 класи), свято для мам (1-4 кл.), Свято до 

Дня матері (4-6), посвята у старшокласники (9-кл), тощо. 

             Під час проведення патріотичного тижня (18-22 лютого) лекторська 

група дев'ятикласників провела для учнів 7-8 класів міні-лекції  

«Правда про Афганістан». Також була проведена зустріч з мамою та 

побратимами пам’яті  загиблого в Афганістані випускника школи Шаповала 



 

Олега. Захід було висвітлено в інтернет ЗМI ріk.cn.uа.  

            У квітні хлопці старших класів взяли участь у міській спартакіаді. 

            Якісно було проведено і тиждень фізичної культури, під час якого 

відбулись змагання з футболу, баскетболу, волейболу, де були задіяні всі 

паралелі. У останній день було проведено велике спортивне свято, де пліч-о-

пліч з учнями змагалися і самі вчителі фізкультури. Цей захід було 

традиційно виствілено у місцевих інтернет ЗМІ. 

           Також баскетбольна команда під керівництвом вчителя фізичного 

виховання Бойправа C.O. стала переможцем міських та обласних змагань з 

баскетболу та представляла Чернiгівську область на чемпіонаті України з 

баскетболу 3x3, де посіла III місце. 

           Окрім того команди школи брали участь у спортивному орієнтуванні 

(3 місце). Участь у змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч». Участь у 

змаганнях з волейболу, шахів, настільного тенісу. Учні 5-6 класів під 

керівництвом вчителя фізичної культури Разумного С.М. взяли участь у 

обласному етапі турніру «Шкіряний м'яч», що проходив у м. Ніжині, де 

посіли почесне III місце. Варто зазначити, що поїздка була організована 

власними силами вчителя фізичної культури Разумного С.М. та заступника 

директора з виховної роботи Домоцького Д.Б. 

         До свята Перемоги класні керівники провели уроки пам’яті з  

використанням документальних відеоматеріалів. Також традиційно учні 7-Б 

класу залучилися до мітингу-реквiєм на закріпленому братському похованні 

в урочищі Криулівщина. У спортивних змаганнях драгонботу «Дракон» 

взяли участь учні 9-11 класів.   

            З 1 червня на базі школи працює літній табір «Мрія», де мають 

оздоровлення 40 учнів в тому числі соціально незахищених родин (28 

учнів): підопічні, багатодітні, напівсироти, малозабезпечені, відмінники 

навчання. 

            Протягом року силами учнів, вчителів та батьків школа надає 

допомогу військовим, що знаходяться на війні. У лютому учнівське 

самоврядування під керівництвом педагога-організатора Шевеля С.Ю. 

виготовили маскувальну сітку, яку передали військовим. 

      Різноманітні шкільні та міські заходи сприяли розкриттю талантів та 

різнобічних обдарувань школярів. 

           У березні 2017 до 203-річчя Т.Г.Шевченка у  школі було проведено 

захід вчителем української мови та літератури Домоцькою K.I  а саме: 

організовано флеш-моб для учнів 5-11 класів, з читання вірша Т.Шевченка 

«Заповіт».  

          У міському конкурсі «Молодь обирає здоров'я» команда школи, у яку 



 

увійшли учні 7-Б кл, зайняли III місце у літературно-музично-спортивній 

композиції. (керівник, практичний психолог Белоплотова Ю.Г.). 

          Учні школи взяли участь у відзначенні «Дня Європи», де представляли 

Грецію, який пройшов 15 травня у обласному центрі національно-

патріотичного виховання (керівники Пащенко А.А. та Патриченко А.А.). 

           22 лютого пройшов конкурс молодих талантів у номінації 

«Літературна творчість». У молодшій віковій  групі II місце посіла учениця 

2-А класу Наталя Боклаг.  

Учні початкової школи взяли участь у конкурсі малюнку «Дільничний  

інспектор». 

             Одним з пріоритетних, водночас, проблемних напрямків виховної 

роботи є розвиток класного та шкільного дитячого самоврядування. Всі 

класні керівники на початку навчального року провели перевибори органів 

класного самоврядування. Більшість класних керівників та вчителів у творчій 

співпраці з учнями планує та реалізує виховні заходи, спираючись на 

учнівський актив. 

            За активну роботу у культурному житті школи хотілося б відзначити 

таких учнів: Здор Юлія, Кисельова Марія, Шкода Микола, Білогура 

Олександр (10-A), та учні 11-Б класу: Неданчук Дмитро, Бочаров Iгор, 

Закарян Андрій. 

            Окремо хотілося б виділити комісію по роботі з молодшими 

школярами, яка на чолі з Батіньковою Даною (9-А),яка вже третій рік поспіль 

активно працює у початковій школі.  

           Під час чергування учнів по школі найкраще забезпечують дисципліну 

та порядок учні 8-х та 9-х класів. 

           З метою правового виховання учнівської молоді, формування 

громадянської свідомості підростаючого покоління протягом навчального 

року пройшло ознайомлення учнів з положеннями шкільного Статуту.  

          Щорічно проходять громадянські огляди виховання умов утримання 

навчання. Систематично відбуваються відео лекторії та участю спеціалістів 

приймальника-розподільника. Щомісяця для проведення профілактичних 

міні-лекцій, проведення індивідуальних бесід з учнями «групи ризику», 

участі у Раді профілактики долучається інспектор КМНС, Станіслав Пуховий 

та працівники поліції. 

           Серед старшокласників проводилася робота по профорієнтації, 

що включала в себе тестування щодо вибору професії практичним 

психологом Белоплотовою Ю. Г., анкетування, зустрічі з викладачами та 

студентами навчальних закладів Чернігова. 

           За II семестр 2016-2017 н.р. року відбулося дві квартальні звірки стану 

правопорушень. За цей період не було випадків притягнення учнів школи або 



 

їхніх батьків до адміністративної відповідальності. 

             

Постійно ведеться робота по ствердженню здорового способу життя 

та запобіганню шкідливих звичок. Особливо велику увагу роботі в цьому 

напрямку приділяють шкільний практичний психолог Белоплатова Ю.Г. та 

соціальний педагог Сьоміна Н.М. Налагоджена співпраця з питань 

профілактики шкідливих звичок з ГО «Ведіс», КДМ, міським та обласним 

ЦССДСМ, волонтерами ФСР, військоматом. 

            Зав бібліотекою Кшенська А.В. у шкільній бібліотеці постійно 

оформлює тематичні книжкові полички, приурочені пам’ятним датам, 

правовій освіті, профілактиці негативних явищ тощо. 

            Надзвичайно важливим напрямком залишається соціальний захист 

учнів різних категорій. Соціальний педагог Сьоміна Н.М., яка є і 

громадським інспектором по охороні дитинства, у квітні оновила списки 

соціально незахищених категорій учнів.  

       Постійно класні керівники співпрацюють з дитячою бібліотекою 

імені Островського. районною бібліотекою, центром ТОВРДМ, ПДTЮ, 

обласною станцією технічної творчості, міськими музеями, філармонійним 

центром та театрами. 

          З метою розширення мережі шкільних гуртків у II семестрі 2016-17 н.р. 

продовжується співпраця по залученню керівників інших установ до роботи 

на базі школи: центром технічної творчості, центром туризму, обласною 

станцією юних натуралістів, спортивними школами «Гребля», «Волейбол», 

«Тxeквондо» та ДЮСШ «Десна». 

           Класні керівники та вчителі значно розширили палітру цікавих форм 

проведення виховних заходів: дискусійна гойдалка, диспут, усний журнал 

проблемний мікрофон, ток-шоу, творчі презентації, захисти проектів і т. ін. У 

II семестрі значно зросла кількість екскурсій. 

           Завдяки добросовісному виконанню своїх обов’язків класними 

керівниками Глушковій О.О. 1-A, Орел С.М. 2-A, Бурак Н.М. 4-Б, Колесник 

С.Г 

(9-A) Петренко Т.К. 10-A, Iгнатушко З.В. 11-A, Редька В.М. 5-A, Домоцька 

K.I. 5-Б та Костирко М.М. 7-Б, які часто водять дітей на екскурсії, у театр, на 

проводять години спілкування в цікавій формі, контролюють відвідування 

уроків своїми учнями і оперативно реагують на пропуски уроків 

ними, вдається застерігати дітей та підлітків від негативного впливу 

«вулиці». 

           Окрім того заступником директора з виховної роботи Домоцьким Д. Б. 

проводиться активна діяльність зі створення позитивного іміджу школи у 



 

мережі інтернет. У соціальній мережі «Вконтакте» протягом року 

функціонувала спільнота «Чернігівська ЗОШ No27»,  де перебувало майже 

700 осіб. Щодня оновлювалась інформація про події та заходи у школі. 

Відповідно до офіційної статистики, кожну новину переглядали не менше 

200 разів, а кількість унікальних відвідувачів кожного дня не опускалась 

нижче 100 користувачів. На даний момент, у зв'язку із забороною на 

території України соціальної мережі «ВКонтакте» планується перехід на нову 

платформу, соціальну мережу Facebook. 

Укріплення матеріально-технічної бази школи: - основа розвитку 

навчального закладу школи. За рахунок міського бюджету -  

- замінено вікна, вхідні двері (всі); 

- отримано 11 шт. сучасних комп’ютерів; 

- багатофункціональний пристрій - 1 шт.; 

- будівельні матеріалі: фарба різного кольору, тощо. 

       Успіх діяльності школи – це успіх діяльності її команди – учнів, вчителів, 

батьків, всіх працівників навчального закладу та дуже важливої та необхідної 

підтримки Чернігівського управління освіти, міської ради та міського голови 

Атрошенко В.А.  

 


