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Звіт директора Опорного закладу – 
Скадовськии  НВК «Академічна 
гімназія» Херсонської  області 
Скадовського освітнього округу за 2018 
– 2019 н.р. 

 

 

Візія ОЗСНВК «Академічна гімназія» – 

освіта для життя – поєднання освітньої діяльності з науково-методичною, науково-

дослідницькою та експериментальною;  використання  поряд  із традиційними методами та 

формами навчання і виховання інноваційних педагогічних технологій. 

До складу Опорного закладу входять: 

 початкова школа з поглибленим вивченням іноземної мови (1-4 класи), 

розташована в місті Скадовську Херсонської області по вул. Гагаріна, 152; 

 поліпрофільна гімназія (5-11 класи), розташована в місті Скадовську Херсонської 

області по вул. Незалежності, 76; 

філії – відокремлені підрозділи:  

- Антонівська філія Опорного закладу – заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів, 

розташована в селищі Антонівка Скадовського району Херсонської області по провулку 

Шкільний, 1; 

- Приморська філія  Опорного закладу - заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів, 

розташована в селі Приморське Скадовського району Херсонської області по вулиці Соборній, 

57. 

У відповідності до чинного законодавства ОЗСНВК «Академічна гімназія» здійснює 

освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти: 

I ступінь - початкова загальна освіта; 

II ступінь - основна загальна освіта; 

III ступінь - середня (повна) загальна освіта. 

Мова освітнього процесу – державна мова. 

 

Освітніи  процес у цифрах 
Здобувачів освіти – 1077  

ОЗСНВК – 798  

Приморська філія – 165  
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Антонівська філія – 115 

Класи – 52 

Наповнюваність – 21 учень 

Гуртків – 13 

ГПД – 3 

Дітей у ГПД – 161 

Розвиток мережі закладу : 

2016 – 2017 н.р. 2017 - 2018 н.р. 2018 - 2019 н.р. 

1035 учнів 1062учнів 1077 учнів 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

Якіснии  склад педагогічних кадрів 

97 педагогічних працівників 

Вища освіта  - 84  87% 

Середня спеціальна освіта  - 13 

Спеціаліст  13 учителів 14% 

Спеціаліст ІІ категорії 10 учителів 11% 

Спеціаліст І категорії 15 учителів 16% 

Спеціаліст вищої категорії 46 учителів 48% 

Звання Старший учитель 12 учителів  

Звання учитель-методист 27 учителів  

 

Реалізація освітньої  програми  



Звіт директора Скадовського освітнього округу за 2018 – 2019 н.р. 

 

Принципами здійснення освітньої діяльності у Скадовському освітньому 

окрузі є: 

 дитиноцентризм; 

 забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

 забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-

якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; 

 прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських 

рішень; 

 свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої 

програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності; 

 академічна доброчесність; 

 академічна свобода; 

 гуманізм; 

 демократизм; 

 єдність навчання, виховання та розвитку; 

 виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського 

народу, його історико-культурного надбання і традицій; 

 формування громадянської культури та культури демократії; 

 формування культури здорового способу життя, екологічної культури 

і дбайливого ставлення до довкілля; 

 державно-громадське партнерство; 

 державно-приватне партнерство; 

 сприяння навчанню впродовж життя; 

 інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; 

 нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; 

 доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою. 

Організація освітнього процесу в 1-4-х класах Опорного закладу – 

навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районної ради 

Херсонської області Скадовського освітнього округу, Антонівської та 

Приморської філій – загальноосвітніх шкіл І – ІІ ступенів у 2018/2019 

навчальному році здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту» (від 

05.09.2017 № 2145-VIII, «Про загальну середню освіту», Указу Президента 

України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української 

школи (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 
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2029 року»), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах),  

Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах). 

З метою виконання вимог Державних стандартів початкової школи освітня 

програма 2018 – 2019 року містила усі начальні предмети інваріантної складової. 

Гранично допустиме навчальне навантаження здобувачів освіти встановлено 

відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години 

фізичного культури не враховувалися при зазначенні гранично допустимого 

навантаження здобувачів початкової освіти. 

Навчальні плани освітньої програми школи І ступеня Опорного закладу – 

СНВК «Академічна гімназія» Скадовської  районної ради Херсонської області 

Скадовського освітнього округу на 2018 – 2019  навчальний рік було складено  

на основі: 

- Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх 

програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268) – для 1 класів 

- Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових 

освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407) – для 2-4 класів   

А саме:  

1-А,Б класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» (лист Державної служби якості освіти від 24.05.2018 № 01-

21/322) (Додаток1); 

2-А,Б класи за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» (затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 10.072012 № 797) (Додаток 2); 

1-В,Г,Д  класи - типовою освітньою програмою початкової освіти під 

керівництвом Р.Б. Шияна (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268) (Додаток 

3); 

2-В,Г класи – за Експериментальним робочим навчальним планом (лист 

Міністерства освіти і науки України від  23.08.2017 р. №  1/9-450) (Додаток 4) 

3-А,Б,В, 4-А,Б,В класи - за Типовим навчальним планом спеціалізованої 

школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов, 

затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України № 407 від 

20.04.2018 (таблиця 4) (Додаток 5). 
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2-Д,Є, 3-Г,Д, 4-Г,Д класи Типовою освітньою  програмою закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки 

України № 407 від 20.04.2018 (таблиця 1). (Додаток 6). 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів склав 

2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х 

класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. 

Повноцінність початкової освіти забезпечувалася реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових. 

Варіативність змісту початкової освіти реалізувалося через запровадження в 

навчальних програмах резервного часу. Враховуючи освітні запити учнів, 

батьків, зважаючи на матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення було 

здійснено наступний розподіл варіативної частини: 

1. У зв’язку з тим, що населення села Приморське багатонаціональне та 

здебільшого російськомовне, а також беручи до уваги, що до 2017-2018 

навчального року освітній процес здійснювався російською мовою, з метою 

успішної адаптації здобувачів освіти, були введені додаткові години варіативної 

складової на вивчення української мови у 2-Є та  3-Д класах Приморської філії. 

2. З метою виховання патріота, громадянина української держави, 

свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на 

засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання й 

реалізовувати покликання української нації було відведено  години  на вивчення 

курсу за вибором «Українознавство» у 2-4 класах Антонівської філії. 

3. Відокремлення курсів: «Музичне мистецтво» та «Образотворче 

мистецтво» (3-А,Б,В,  4-А,Б,В класи);  

4. З метою формування ключових компетентностей: вільне володіння 

державною мовою та культурна компетентність упроваджено курс за вибором 

«Абетка театрального мистецтва» 1-4 класи автор Л. Петренко, лист 

Міністерства освіти і науки України від 27.07.2010 року № 1.4/18-г-612 

(Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Варіативна складова Типових навчальних планів.1-4 класи, рекомендовано 

Міністерством освіти та науки України. Т.: Мандрівець, 20009, 20010, 2011 (3-

А,Б,В класи)  

5. З метою формування ключової компетентності навчання впродовж 

життя,  розвитку навичок раціонального читання було упроваджено курс 

«Навчаємося разом» 2А, Б класи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту 10.07. 2012 № 797) 

6. З метою формування математичної компетентність та інноваційність 

упроваджено курс за вибором «Програма  навчального курсу з  розвитку 
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продуктивного мислення учня» 1-4 класи, автор О. Гісь, лист Міністерства 

освіти і науки України від 11.09.2008 №1/11 – 4277 (Програми курсів за вибором 

для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових 

навчальних планів.1-4 класи, рекомендовано Міністерством освіти та науки 

України. Т.: Мандрівець, 2008, 20009 (2- В,Г класи) 

7. З метою раннього вивчення англійської мови, забезпечення якісного 

вивчення іноземних мов у профільній школі відповідно до Стратегії сталого 

розвитку “Україна-2020”, формування в учнів комунікативної компетенції, що 

забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, 

узгодженим з віковими можливостями молодших здобувачів освіти були 

виділені додаткові години на вивчення англійської мови (1А,Б,В,Д класи).  

8. З метою формування в молодших здобувачів освіти предметної 

математичної компетентності у 2-3 класах Приморської філії введено по одній 

додатковій годині на вивчення математики, у 2-4 класах Антонівської філії 

введені індивідуальні консультації та групові заняття з математики (по одній 

годині) 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлено 

відповідно до ст.16 Закону України "Про загальну середню освіту": 

 у перших класах - 35 хвилин; 

 у других - четвертих класах - 40 хвилин; 

З метою створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших 

школярів та збереження чинної норми педагогічного навантаження вчителів 

початкових класів у 2018 – 2019 н.р. булозбільшено тривалість перерв між 

уроками.  

Основними формами організації освітнього процесу в початкових класах 

упродовж навчального року були:  

 різні типи уроку (уроків-спостереження, уроків-дослідження, 

опрацювання різних джерел інформації, уроків-імпровізацій, уроків-

ігор, уроків-театралізацій тощо); 

 ранкові зустрічі; 

 робота в центрах навчальної діяльності; 

 екскурсії;  

 віртуальні подорожі;   

 квести. 

Інструментами системи внутрішнього забезпечення якості освіти є: 

 анкетування батьків 

 анкетування здобувачів освіти 

  анкетування вчителів 
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  моніторинг якості освіти 

Якість знань у класах школи І ступеня становить за результатами 

навчального року 75,7% 

Освітня програма базової середньої освіти    Опорного закладу – 

навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської 

районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».  

Навчальний план  Опорного закладу СНВК «Академічна гімназія» 

Антонівської та Приморської філій Скадовського освітнього округу  на 2018 – 

2019  навчальний рік було складено за типовою освітньою програмою закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України  №405 від 20.04.2018 (таблиця 1: 5Б,Г,Д; 6-Б,Г,Д; 7-

Б,Г,Д; 8-Г,Д; 9-,Д; таблиця 8: 5-АВ, 6-АВ, 7-АВ, 8-АБВ, 9-АБВ). 

Усього у Скадовському освітньому  окрузі чотирнадцять 5-9 класів.  Мова 

навчання –  українська.   

Навчальні плани основної школи передбачали реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. 

Якість загальної базової загальної середньої освіти забезпечувалося через 

реалізацію інваріантної та варіативної частин  навчального плану. 

Продовжувалося  поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу у 5-А,В; 

6-А,В; 7-А,В; 8-А,В; 9-АВ класах. 

Поглиблене вивчення математики здійснювалося у 9-Б класі, а поглиблене 

вивчення української мови у 8-Б класі. 

Варіативна складова навчального плану враховувала особливості  

організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів,  рівень 

навчально-методичного та кадрового забезпечення педагогічного колективу 

закладу. 

 На  поглиблене вивчення  предметів інваріантної складової у 2018 – 2019 

н.р. було виділено 38 годин начального плану: 

 англійської мови - 28 годин (5А,В-4 години, 6А,В-6 годин, 7А,В – 6 

годин, 8А,В-6 годин, 9АВ – 6 годин); 

 математики – 4 години (9-Б клас); 

 української мови – 2 години (8-Б клас). 

Додаткові години варіативної  складової навчального плану відведено на 

вивчення  другої іноземної мови (німецької мови)  – 32 години  (5А,В – 6 годин,  

6А,В – 6 годин,6-Б – 2 години,  7А,В – 6 годин,7-Б – 2 години, 8 А,Б,В – 6годин,  

9А,В – 4 години). 
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Для забезпечення та продовження системного та повноцінного вивчення 

другої іноземної мови (німецької мови) у 9-А,В було перерозподілено   на 0,5 

години вивчення зарубіжної літератури та основ здоров’я. 

Запровадження в освітньому середовищі факультативів та курсів за вибором 

розширило обрану профілізацію та доступ здобувачів освіти до якісної освіти. 

Факультативи з  української мови у школі ІІ ступеня  були зорієнтовані на 

формування в учнів комунікативної компетентності,  виховання мовної 

особистості, яка бездоганно володіє лінгвістичними знаннями, уміннями 

створювати власні висловлювання різних стилів і жанрів мовлення,  

формування в учнів правописних умінь і навичок,  поглиблення, закріплення, 

розширення, узагальнення й систематизації правописних знань з основних 

розділів української мови, вироблення практичних умінь і навичок 

удосконалення здобувачами освіти власного мовлення та  формування їх  

орфографічної грамотності. З цією метою у навчальному плані було виділено 

5,5 годин варіативної складової на факультативи: 

 орфографічний практикум з української мови 5-Б,Г,Д – 3 години);  

 культура мовлення (6-Б – 0,5 години); 

 синтаксис сучасної української мови. Просте речення (8-Б –1 година). 

Із метою формування громадянської свідомості, сприяння 

самоусвідомлення, самореалізації кожної особистості, вироблення у здобувачів 

освіти гуманістичних життєвих принципів та виховання патріота, громадянина 

української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка 

співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє 

власне покликання й реалізовувати покликання української нації було виділено 

години на вивчення курсів за  вибором: 

 Вчимося бути громадянами (5-Г – 0,5 години, 6-Г, 7-ГД – 3 години); 

 Українознавство  (6-Г,Д, 7-Д – 3 години); 

 Видатні постаті України (8-Г – 1 година). 

 Ознайомлення здобувачів базової освіти  із побутом, звичаями, традиціями 

та обрядами українського народу, виховання високої читацької та загальної 

культури, гуманізму, патріотизму й водночас  формування  шанобливого  

ставлення до матеріальних та духовних цінностей інших народів проводилося  у 

8-Д класі (1 година)  під час вивчення курсу за  вибором   «Звичаї та обряди 

українського народу в контексті художньої літератури». 

 Залучення учнів до світової міфології, в якій віддзеркалюється не тільки 

життя, побут, звичаї, а й світогляд, духовні та моральні цінності кожної нації 

проводилося  упродовж курсу за вибором «Міфологія» (6-Д клас – 1 година). 

Формуванню у здобувачів освіти навичок та вмінь застосовувати набуті 

знання на практиці, розвитку їх мислення, логіки та інтуїції, математичного 
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кругозору i просторової уяви, виховувати вміння долати труднощі під час 

розв'язування математичних задач, наполегливість та ініціативу, позитивні 

якості особистості (відповідальність, сумлінність, дисциплінованість, охайність, 

старанність) сприяли заняття на факультативах: 

 Розв’язуємо текстові задачі (5-Б,Г,Д; 6-Б,Г,Д – 6 годин); 

 Геометрія як практика, логіка і фантазія (7-Г – 1 година); 

 За лаштунками шкільної математики (9-Д – 1 година); 

 Курс за вибором «Подільність  цілих чисел» (8-ГД класи – 2 години). 

 Факультативні курси «Географія рідного краю» (5-Д клас -1 година),  

«Екологічна абетка» (5-Д і 6-Д по 0,5 години) та курс за вибором «Екологія 

(аутекологія)»  (9-Д – 1 година) було введено з метою формування у здобувачів 

освіти уявлення про рідний край, як один із регіонів України, у якому 

відбуваються різноманітні природні, суспільно-географічні й екологічні процеси 

та набуття географічних знань і вмінь, які закладають основи географічної й 

екологічної культури учнів. 

Із метою формування у здобувачів  освіти світоглядних знань про основні 

тенденції взаємодії суспільства і природи, розвиток системи інтелектуальних та 

практичних умінь і навичок, емоційних переживань стосовно вивчення, 

оцінювання та збереження природи рідного краю та власного здоров’я у 8 – Д 

класі було введено факультативний курс «Охорона тварин» (1 година). 

 Для розширення та поглиблення знань учнів про будову та фізіологічні 

процеси рослинних організмів було введено факультативний курс «Світ 

кімнатних рослин» у 7–Д класі (0,5 годин).  

Із метою формування в учнів християнських моральних чеснот було 

відведено  години  на вивчення курсу за вибором «Основи християнської етики» 

(5-Г, 8-Гкласи – 2 години, 6-Г, 7-Г -1 година) .  

Кращому засвоєнню навчальних програм та Державних стандартів    

сприяли додаткові заняття та консультації з  предметів: 

 англійської мови (5-А,Б,В; 6-А,Г; 8-А – 3 години); 

 математики (7-Б, 8-Б – 1 година); 

 української мови (8-А – 0,5 години). 

При розподілі варіативної складової робочого навчального плану  було 

враховано  гранично допустиме навантаження  на одного учня.  Мінімальна 

наповнюваність груп для факультативних занять у ОЗСНВК «Академічна 

гімназія» становила – 12 учнів, Приморській та Антонівській філіях – 4 учні.  

Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлено 

відповідно до ст.16 Закону України "Про загальну середню освіту" (у п’ятих – 

одинадцятих класах - 45 хвилин). 
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Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювався 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Поділ на групи було здійснено при вивченні: 

 англійської мови (5-А,В; 6-А,Б,В; 7-А,В; 8-А,В; 9-А,В класи); 

 німецької мови (5-А,В; 6-А,Б,В; 7-А,В; 8-А,В; 9-А,В класи); 

 української мови (6-А,Б,В класи); 

 трудового навчання (6-А,Б,В класи) 

 інформатики (5-А,Б,В; 6-А,Б,В,Д; 7-А,Б,В,Г; 8-А,Б,В,Д; 9-А,Б,В,Д 

класи). 

Відповідно до п.3ст. 35  Закону України «Про освіту» та на підставі 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними 

закладами», спільного наказу  Міністерства освіти і науки  України, 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 

2010 року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними навчальними закладами», п. 2.11 Статуту ОЗСНВК «Академічна 

гімназія» навчальний заклад може реалізовувати освітні програми і надавати 

освітні послуги за переліком затвердженим Кабінетом Міністрів України від 20 

травня 2014 року на підставі заяв батьків і договорів, складених між 

адміністрацією  Опорного закладу та батьками здобувачів освіти.   Учням  7-Б  

класу  ОЗСНВК «Академічна гімназія» за рахунок додаткових  освітніх  послуг 

було здійснено поділ на групи при вивченні  англійської мови для підвищення 

якості знань з  даного навчального предмету. 

Навчальний план реалізувався з дотриманням гранично допустимого 

навчального навантаження та загальної  позакласної кількості годин, які не 

перевищують меж, установлених  Типовими освітніми програмами. 

Ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. 

Виокремлення в навчальних програмах наскрізних ліній ключових 

компетентностей: «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 

грамотність» було спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати 
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знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  Навчання за наскрізними 

лініями реалізувалося через окремі предмети, предмети за вибором, роботу в 

проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

 Основними формами організації освітнього процесу в 5-9 класах були:  

різні типи уроку (формування компетентностей, розвитку компетентностей, 

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей, корекції основних 

компетентностей, комбінований урок); 

 віртуальні подорожі; 

 уроки-дослідження; 

 уроки-семінари; 

 конференції; 

 форуми; 

 спектаклі; 

 брифінги; 

 квести; 

 інтегровані уроки; 

 проблемний урок, відео-уроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводилися навчально-практичні заняття.  

Якість знань у базовій школі становить 42% 

Аналіз ДПА: 
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9 - А укр.мова Давиденко 

А.М. 2 13 5  - 75,00 4 13 3  - 85,00 

ЗБІЛЬШЕ
НО НА 10,0% 

9 - Б укр.мова Давиденко 

А.М.  - 8 8   50,00   12 4   75,00 

ЗБІЛЬШЕ
НО НА 25,0% 

9 - В укр.мова Устьянцева 

Г.М. 5 10 8   65,22 8 8 7   69,57 

ЗБІЛЬШЕ
НО НА 4,3% 

9 - Г укр.мова Зеленюк 

А.Д.   8 14 4 30,77 5 6 14 1 42,31 

ЗБІЛЬШЕ
НО НА 11,5% 

Загальна 7 39 35  54,12 
17 39 28   65,88 

ЗБІЛЬШЕ
НО НА 11,8% 

9 - А математ
ика 

Клепець 
О.В. 

2 15 3  85,00 

2 14 4   80,00 

ЗМЕН

ШЕНО 

НА 5,0% 

9 - Б математ
ика 

Клепець 
О.В. 

1 9 6  62,50 

1 9 6 0 62,50 

СТАБІ

ЛЬНО 0,0% 

9 - В математ
ика 

Панченко 
Г.В. 

3 9 11  52,17 

4 8 11   52,17 

СТАБІ

ЛЬНО 0,0% 

9 - Г математ
ика 

Лагутіна 
С.С. 

5 19 2   

19,23   5 21   19,23 

СТАБІ

ЛЬНО 0,0% 
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Загальна  6 38 39  51,76 

7 36 42 0 50,59 

ЗМЕН

ШЕНО 

НА 

1,2% 

9-
А 

англ мова Казьміна 
В.М. 

5 14 1  

95,00 11 8 1   95,00 

СТАБІ

ЛЬНО 0,0% 

9-
В 

англ мова Маркобок 
І.В. 

7 9 7  

69,57 10 8 5   78,26 

ЗБІЛЬ

ШЕНО 

НА 8,7% 

Загальна 12 23 8  81,40 

21 16 6 0 86,05 

ЗБІЛЬ

ШЕНО 

НА 

4,7% 

9 - 
Б 

біологія Кугут А.М.  9 7  56,25 

1 10 5   68,75 

ЗБІЛЬ

ШЕНО 

НА 12,5% 

9 - 
Г 

біологія Гнатик Т.Г.  7 19  26,92 

  7 19   26,92 

СТАБІ

ЛЬНО 0,0% 

Загальна  16 26  38,10 41 17 17 24 42,86 0 4,8% 

 

Освітня програма класів школи ІІІ ступеня Опорного закладу – 

навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської 

районної ради Херсонської області Скадовського освітнього округу 

розроблено на виконання Закону України «Про освіту», Державних стандартів базової  та 

повної загальної середньої освіти, затверджених  постановами Кабінету Міністрів  України 

від 23.11.2011 №1392 – для 10 класу, від 14.01.2004 р. №24  - для 11 класу 2018 року. 

Загальний обсяг навчального навантаження  навчального навантаження здобувачів 

профільної середньої освіти для 10-11-х класів у 2018 – 2019 н.р. складав 2660 

годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 

годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані ОЗСНВК «Академічна гімназія»  (додатки 13-14). 

Навчальний план  10-их класів  ОЗСНВК «Академічна гімназія»  розроблено відповідно 

до Державного стандарту та Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2018 № 408 

(10-А – таблиці 1, 2 і 3, 10-БВ – таблиці 2 і 3).  

Навчальний план  10-их  класів  містив загальний обсяг навчального навантаження та 

тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, 

профільних предметів і  передбачає години на факультативи та курси за вибором. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом у Скадовському освітньому 

окрузі,  з урахуванням, насамперед, позиції учнів, їхніх батьків, наявного в закладі кадрового 

та матеріально-технічного забезпечення  забезпечено  вибірково-обов’язковими предметами 

«Інформатика» та  «Технології», що вивчаються у 10 і 11 класах по 1,5 години на тиждень  (за 

вибором  здобувачів освіти). 

Зміст профільних предметів  реалізувався через збільшення годин  за рахунок 

варіативної складової навчального плану. 

В освітній програмі для 10 класу були виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й 

сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і 

сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих 

ситуаціях.  
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Освітню програму  11-их класів  ОЗСНВК «Академічна гімназія»  розроблено 

відповідно до Державного стандарту та Типової освітньої програми  закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 

20.04.2018 № 406 (11-А – таблиця 9, 11-Б  - таблиця 5, 11-В – таблиці 1,3,9).  

Навчальні плани містили загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години 

на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і 

спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

 Здобувачі освіти 10-их класів  ОЗ СНВК «Академічна гімназія» (за заявами батьків)  

вивчали профільні предмети: 

 10-А клас  (англійська мова, поглиблене вивчення  з 1 класу); 

 10-Б   клас (математика); 

 10-В клас (українська мова і література); 

 У  11-их класах ОЗСНВК «Академічна гімназія» (за заявами батьків)  сформовані  

профільні класи: 

 11-А  клас (української  філології ); 

 11-Б клас (математичного профілю); 

 11-В клас   (іноземна філологія, поглиблене вивчення англійської мови з 1 

класу). 

Якість загальної середньої освіти забезпечувався через реалізацію інваріантної та 

варіативної складових навчального плану. 

Зміст профільної  освіти реалізувався  через  додаткові години виділені на поглиблене та 

профільне вивчення предметів: 

 англійська мова (10-А – 3 години,11-В – 2 години); 

 математика (10-Б – 6 годин); 

 українська мова  (10-В – 2 години); 

 українська література (10-В – 2 години). 

Для задоволення освітніх потреб учнів, планового вивчення предметів було введено 

додаткові години на вивчення предметів: 

 німецької мови (10-А – 3 години); 

 української мови (11-Б,В – 2 години). 

Формування комунікативних умінь та навичок здобувачів освіти профілю «Іноземна 

філологія», необхідних для успішного спілкування в реальних ситуаціях ділового світу 

доповнилися на: 

 курс за вибором «Країнознавство» (11-В клас  -  1 година);; 

 курс за вибором «Ділове спілкування»  (11-В клас -  1  година); 

 факультатив «Граматика англійської мови» (10-В – 1 година). 

Відповідно до п.3ст. 35  Закону України «Про освіту», на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 року №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися  навчальними закладами», спільного наказу  Міністерства освіти і науки  

України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 

року № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними 

навчальними закладами», п. 2.11 Статуту ОЗСНВК «Академічна гімназія» навчальний заклад 

може реалізовувати освітні програми і надавати освітні послуги за переліком затвердженим 

Кабінетом Міністрів України від 20 травня 2014 року на підставі заяв батьків і договорів, 

складених між адміністрацією  Опорного закладу та батьками учнів.   Здобувачам освіти  10-Б 

класу ОЗСНВК «Академічна гімназія» за рахунок додаткових  освітніх  послуг було здійснено 
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поділ на групи   з англійської мови для підвищення якості знань з  даного навчального 

предмету. 

Основними формами організації освітнього процесу в класах школи ІІІ ступеня  були:  

 різні типи уроку (формування компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки 

та/або оцінювання досягнення компетентностей, корекції основних компетентностей, 

комбінований урок); 

 віртуальні подорожі; 

 уроки-дослідження; 

 уроки-семінари; 

 конференції; 

 форуми; 

 спектаклі; 

 брифінги; 

 квести; 

 інтегровані уроки; 

 відео-уроки; 

 прес-конференції; 

 ділові ігри; 

 відео-уроки тощо.  

Засвоєння нового навчального матеріалу проводилося у формі лекції, конференції, 

екскурсії, практичного заняття, оглядової конференції, консультації тощо.  

Консультації пропонувалися учням, які не були присутні на попередніх уроках або не 

зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.  

Якість знань у класах школи ІІІ ступеня за 2018 – 2019 н.р. становить 49, 57%. 

Ефективність використання годин   

варіативної  частини робочого  

навчального плану суб’єктів 

Скадовського освітнього округу  у 2018-

2019 навчальному році 
Робочий навчальний план Скадовського освітнього округу  складений 

відповідно до ст. 33 Закону України «Про освіту», ст.15,38,39 Закону України «Про 

загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, розпоряджень 

Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», Постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження 
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Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і 

розпорядчих документів.  У 2018/2019 навчальному році заклад загальної середньої 

освіти працював за освітньою програмою на основі положень законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», низки наказів і листів МОН України. 

Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням інтересів та 

нахилів учнів, а також з урахуванням вимог забезпечення безперервної освіти. 

Відповідно до «Рекомендацій щодо розроблення освітніх програм закладів 

загальної середньої освіти» за рахунок варіативної складової збільшено кількість 

годин на вивчення предметів ОГ «Мова ти літератури» (української мови, 

англійської мови, німецької мови) у 8 – 11 класах освітнього округу. Це сприяє 

ефективнішому засвоєнню школярами основного курсу української, англійської 

та німецької мови, зміцненню навичок аналізу різних мовних явищ, підвищують 

рівень мовного чуття дітей, формують їхні комунікативні компетенції,  

поглиблюють філологічну підготовку здобувачів освіти, розширюють їхню 

лінгвістичну ерудицію, забезпечують більш досконале володіння мовою, 

розвивають творчі здібності учнів.  

№ 

п/

п 

Предмет   Клас  Кількі

сть 

годин 

1 Англійська мова 5-АВ 

6-АВ 

7-АВ 

8-АВ 

9-АВ 

4 

6 

6 

6 

6 

2 Німецька мова 5-АВ 

6-АВ 

6-Б 

7-АВ 

7-Б 

8-АБВ 

9-АВ 

6 

6 

2 

6 

2 

6 

4 

3 Українська мова 8-Б 

11-Б 

11-В 

2 

1 

1 

 

З урахуванням того, що в 9-Б класі здійснюється поглиблене вивчення 

математики, то з метою підвищення результатів успішності учнів з даного 

предмета за рахунок варіативної складової збільшено також кількість годин (4 

год.) 

Календарно-тематичне планування, ведення сторінок класних журналів 

ведеться вчителями відповідно до Інструкції. 
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Вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу (української мови, 

української літератури, історії) в освітньому окрузі супроводжується 

факультативними заняттями та курсами за вибором, що сприяють поглибленню 

знань учнів про культуру мовлення, сучасний стан української мови,  

ознайомлення здобувачів освіти  із побутом, звичаями, традиціями та обрядами 

українського народу, виховання високої читацької та загальної культури, 

гуманізму, патріотизму й водночас сприяння шанобливому ставленню сучасного 

здобувача освіти до матеріальних та духовних цінностей інших народів. З метою 

проведення якісної підготовки до ЗНО для учнів 10-х, 11-х класів запропоновано 

опрацювання факультативного курсу стилістика  сучасної української мови (1 

год. та 2 год. відповідно). 

№ 

п/п 

предмет Кількість годин на тиждень у класах 

5 

клас 

6 

клас 

8 клас 9 

клас 

10 

клас 

11 

клас 

1. Українська 

мова 

3 1 1 1 1 2 

Ефективність використання годин варіативної складової підтверджується 

результатами навчання 

- учні 5-Д класу брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник» (4 учні) та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 10 учнів (диплом І 

ступеня -1, диплом ІІІ ступеня – 1, сертифікат учасника – 8) 

- 12 учнів 5-Б класу взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник» 

- 15 учнів 6-Б класу взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник 

- 8 учнів 8-Б класу взяли участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник 

- учні 6 –Д класу брали участь у Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник» (5 учнів) та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 4 учня ( диплом І 

ступеня - 2, диплом ІІІ ступеня – 2) , у конкурсі «МАН – Юніор Ерудит. Історик» 

брали участь 4 учня (2 учні – диплом І ступеня, 2 учні – диплом ІІ ступеня): 

- учні 7-Д класу стали учасниками Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник» (2 учня) та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 5 учнів (диплом ІІІ 

ступеня – 2 учня, сертифікат учасника – 3 учня), у конкурсі «МАН – Юніор 

Ерудит. Історик» - 3 учня отримали диплом ІІ ступеня – 3,  в Інтернет-олімпіаді 

«На Урок» - 5 учнів – 5 сертифікатів учасника 
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- учні 8-Д класу стали учасниками Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник» (4 учні) та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 6 учнів (диплом І 

ступеня – 5, диплом ІІІ ступеня -1) 

- участь  у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» брали 6 учнів 9-Г 

класу та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 10 учнів (диплом І ступеня – 1, диплом 

ІІІ ступеня – 1, сертифікат учасника – 8) 

 

Якість шкільної природничої  освіти, формування наукового світогляду, 

уміння працювати з фізичними одиницями, формування здорового способу 

життя та екологічного виховання забезпечується через реалізацію інваріантної 

частини навчального плану, а також через факультативні заняття та курси за 

вибором. З метою більш якісної підготовки до ЗНО, з урахуванням того, що 10 із 

25 учнів 11-х класів обирають біологію, фізику та хімію як предмет ЗНО, було 

збільшено кількість годин на вивчення природничих предметів. 

 

№ 

п/п 

предмет Кількість годин на тиждень у 

класах 

5 

клас 

6 

клас 

7 

клас 

8 

клас 

11 

клас 

1. біологія  1 1 1  

2 фізика     1 

3 хімія     1 

4 географія 2     

Ефективність використання годин варіативної складової підтверджується 

результатами навчання 

- учні 5 Д класу стали учасниками Міжнародної природознавчої грі 

«Геліантус» - 4 учня (2 грамоти, 2 сертифіката учасника), у конкурсі «МАН – 

Юніор Ерудит. Еколог» - 1 учень отримав диплом ІІ ступеня 

- учні 7-Д класу брали участь у конкурсі «МАН – Юніор Ерудит. Історик» - 

3 учня (диплом ІІ ступеня – 3) та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 5 учнів – 5 

сертифікатів учасника 

- учасниками Міжнародної природознавчої гри «Геліантус» стали 9 учнів 8-

Д класу (3 диплома І ступеня, 2 грамоти, 4 сертифіката учасника);   у конкурсі 

«МАН – Юніор Ерудит. Еколог» 2 учнів отримали диплом ІІ ступеня. 

Години варіативної складової виділено й на індивідуальні заняття та 

консультації  з англійської мови та математики: 
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№ 

п/п 

Предмет   кла

с 

 

Кількіс

ть 

годин 

1. Англійська 

мова   

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-В 

8-А 

8-В 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 Математика  7-Б 

8-Б 

0,5 

0,5 

Ефективність використання годин варіативної складової підтверджується 

результатами навчання: 

- серед учнів 5-х класів 9 стали учасниками конкурсу «Гринвіч» 

- 4 учнів 6-В класу стали учасниками конкурсу «Гринвіч» 

- 18 учнів 6-А класу стали учасниками конкурсу «Гринвіч» 

- 20 учнів 7-х, 8-х, 9-х класів стали учасниками   іспитів на рівень володіння 

німецькою мовою Fit in deutch 

- у 7-Б класі Стрелець С. отримав «Золотий сертифікат» у конкурсі 

«Гринвіч», 4 стали учасниками 

- у 8-В класі 5 учнів стали учасниками конкурсу «Гринвіч», 2 учнів брали 

учать у І етапі предметної олімпіади 

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, а також з метою більш 

якісної підготовки до ЗНО, в 10-у та 11-у класах години варіативної частини 

надано на опрацювання граматичних основ англійської мови (1год.; 2 год.)  

Беручи до уваги вимоги до надання якісних освітніх послуг у ХХІ столітті, 

слід враховувати актуальність завдання формувати в учнів математично-

інформаційну компетентність як необхідність життя. Становлення 

інформативної компетентності учнів відбувається на уроках інформатики та 

математики, що забезпечує необхідні умови для грамотного застосування засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій. З метою якісної підготовки до ЗНО у 

10-у та 11-у класі години варіативної частини надано на опрацювання 

практичних навичок з інформатики та математики ( по 1 год.) 

№ 

п/п 

предмет Кількість годин на тиждень у 

класах 

5 6 9 10 11 
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клас клас клас клас клас 

1. математика 3 3 1  1 

2 інформатика 1   1  

Про ефективність використання годин варіативної складової у школі ІІ 

ступеня свідчать результати навчання:  

- опрацювання курсу за вибором «Продуктивне мислення» дозволило 13 

учням 2-х класів взяти участь у міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру, в інтернет - олімпіаді «На Урок» було зареєстровано 40 учнів, з них 34 

учні пройшли завдання і отримали бали від 75 до 100, у Міжнародному конкурсі 

з інформатики «Бобер» взяли участь 8 учнів, 4 з них отримали добрі результати.  

- 5 учнів 5-Б класу брали участь у І етапі Всеукраїнської предметної 

олімпіади з математики. Іскра В. посів ІІ місце серед учнів 5-х класів. 

- 11 учнів 5-Б класу брали участь у ІІІ Всеукраїнській інтернет – олімпіаді 

«На Урок». Терещенко М. та Бурлакова Є. отримали дипломи ІІ ступеня, Іскра В. 

– диплом ІІІ ступеня. 

- у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у 2018-2019н.р взяли 

участь 10 учнів 5-Б класу 

- участь  учнів 5-Д у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - 5 

учнів та Інтернет-олімпіаді «На Урок» - 9 учнів ( диплом І ступеня - 2, диплом ІІІ 

ступеня – 2, 5 – сертифікат учасника) 

- 10 учнів 6-Б класу брали участь у міжнародному математичному конкурсі 

«Кенгуру» 

- участь  у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» - взяв 1 учень 

9 – Д класу 

- учні 8-Д класу стали учасниками міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру» - 5 учнів 

1 учень 9-Г став учасником міжнародного математичного конкурсу 

«Кенгуру» 

 

Результативність участі у ІІ етапі 

Всеукраї нських учнівських олімпіадах 
 

№ ПІБ учня Предмет Клас Місце 

у I 

етапі 

ПІБ учителя 

1. Сосунович Владислав Інформатика 10-Б I Дудченко В.М. 
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2 Казьміна Вадим Інформатика 8-А І Дудченко В.М. 

3 Ольдер Владислав Економіка 10-Б І Єленич Н.П. 

4 Пиган Станіслав Економіка 11-Б І Єленич Н.П. 

5 Чалов Юрій ІКТ 9-А І Лобода Д.О. 

6 Пугач Анастасія Історія 10-В І Давидова Л.О. 

7 Клепайло  Антон Історія 11-Б І Судіна В.І. 

8 Зоріна Наталія Математика 8-А І Токарєва Л.В. 

9        Олюніна  Наталія Трудове 

навчання 

9-А І Бакала І.М. 

10        Данилець Оксана Трудове 

навчання 

10-Б І Бакала І.М. 

11        Борзенко  Максим Трудове 

навчання 

10-Б І Рубан А.В. 

12 Козар Дар’я Німецька мова 10-А І Баканьов Д.Г. 

13 Яресько Анастасія Екологія 10-А І Кугут А.М. 

14 Златковська Дар’я Економіка 10-Б ІІ Єленич Н.П. 

15 Ситник  Кирило Економіка 8-Б ІІ Єленич Н.П. 

16 Шафранов  Віктор Географія 8-В ІІ Єленич Н.П. 

17 Мурзак Данило Географія 9-А ІІ Єленич Н.П. 

18 Рященко Яна Географія 10-Б ІІ Єленич Н.П. 

19 Криворотов Данило Інформатика 11-Б IІ Дудченко В.М. 

20 Ольдер Владислав Інформатика 10-Б IІ Дудченко В.М. 

21 Чалов Юрій Фізика 9-Б ІІ Кур'янінов О.О. 

22 Криворотов Данило Фізика 11-Б ІІ Кур'янінов О.О. 

23 Сосунович Владислав Фізика 10-Б ІІ Кур'янінов О.О. 

24 Рященко Яна Біологія 10-Б ІІ Глазунова І.В. 

25 Шафранов Віктор Історія 8-В ІІ Небрат Є.В. 

26 Мурзак  Данило Історія 9-А ІІ Небрат Є.В. 

27 Немчук   Нікіта Математика 7-А ІІ Токарєва Л.В. 

28         Криворотов  Данило Математика 11-Б ІІ Дяченко Н.К., 

Панченко Г.В. 

29 Романенко Анна Хімія 7-В ІІ Святинюк А.О. 

30 Сосунович Владислав Хімія 10-Б ІІ Глазунова І.В. 

31 Стадник Олександра Хімія 11-В ІІ Святинюк А.О. 

32 Казьмін  Вадим Хімія 8-А ІІ Святинюк А.О. 

33 Глазунов  Єгор Німецька мова 8-А ІІ Баканьов Д.Г. 

34     Зоріна Наталія Англійська 

мова 

8-А ІІ Грабовська 

Ю.А. 

35 Дмитрук Анастасія Англійська 

мова 

9-В ІІ Маркобок Ю.В. 

36 Нечаєва  Дар’я Англійська 

мова 

11-В ІІ Маркобок Ю.В. 

37 Найденко Софія Англійська 10-А ІІ Баканьов Д.Г. 
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мова 

38 Тегай Дар’я Англійська 

мова 

10-А ІІ Баканьов Д.Г. 

39     Барбуль Дар’я Екологія 11-Б ІІ Святинюк А.О. 

40 Нечаєва Дар’я Українська 

мова і 

література 

11-В ІІ Балабанова І.В. 

41 Гришко Марина Українська 

мова і 

література 

9-А ІІ Давиденко 

А.М. 

42 Петух Каріна Українська 

мова і 

література 

10-А ІІ Устьянцева 

Г.М. 

43 Криворотов Данило Фізика 11-Б ІІІ Кур'янінов О.О. 

44 Гребенюк Ксенія  місце Біологія 9-В ІІІ Кугут А.М. 

45 Зоріна  Наталія Біологія 8-А ІІІ Кугут А.М. 

46 Бабенко  Владислав ІКТ 10-В ІІІ Дудченко В.М. 

47 Нечаєва   Дар’я ІКТ 11-В ІІІ Дудченко В.М. 

48 Бабенко Владислав Правознавство 10-А ІІІ Сокол О.С. 

49 Горобець   Олександр Математика 10-Б ІІІ Панченко Г.В., 

Клепець О.В. 

50 Артеменко   Андрій Трудове 

навчання 

8-Д ІІІ Рубан А.В. 

51 Райхельт Ніколь Хімія 7-В ІІІ Святинюк А.О. 

52 Ботнарь  Андрій Німецька мова 11-В ІІІ Баканьов Д.Г. 

53 Бондарь  Кирило Історія 10-В ІІІ Давидова Л.О 

54 Стадник Олександра Астронмія 11-В ІІІ Кур'янінов О.О. 

  

55 

  

Мотичко Євгенія 

  

Українська 

мова і 

література 

7-А ІІІ Хабло Т.М. 
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Предмет  І місце  ІІ місце ІІІ місце Всього   

Інформатика 2 2 - 4 

ІКТ 1  2 3 

Математика  1 2 1 4 

Фізика - 3 1 4 

Географія - 3 - 3 

Економіка 2 2 - 4 

Трудове навчання  3 - 1 4 

Хімія  - 4 1 5 

Німецька мова 1 1 1 3 

Англійська мова - 5  5 

Біологія  - 1 2 3 

Історія  2 2 1 5 

Правознавство - - 1 1 

Екологія 1 1  2 

Астрономія - - 1 1 

Українська  мова та література - 3 1 4 

Разом   13 29 13 55 

 

Результативність участі у ІІІ етапі 

Всеукраї нських учнівських олімпіадах 
 Прізвище учня Предмет Клас місце Учитель 

1.  Сосунович Влад  Інформатика 10-Б І Дудченко В.М. 

2.  Ольдер Владислав Економіка  10-Б І Єленич Н.П. 

3.  Олюніна  Наталія 
Трудове 

навчання 
9-В І 

БакалаІ.М. 

4.  Пугач Анастасію Історія 10-А І Давидова Л.О. 

5.  Чалов Юрій Фізика 9-А ІІ Кур’янінов О.О. 

6.  Криворотов Данило Фізика 11-Б ІІ Кур’янінов О.О. 

7.  КозарДар’я 
Німецька 

мова 
10-А ІІ Баканьов Д.Г. 

8.  Яресько Настя Екологія 10-А ІІ Кугут А.М. 

9.  Шафранов Віктор Історія 8-В ІІ Небрат Є.В. 

10.  Мурзак Данило Історія 9-А ІІ Небрат Є.В. 

11.  Клепайло Антон Історія 11-Б ІІ Судіна В.І. 

12.  Нечаєва  Дар’я 
Англійська 

мова 
11-В ІІ Маркобок Ю.В. 

13.  Нечаєва  Дар’я Українська 11-В ІІ Балабанова І.В. 
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мова і 

література 

14.  Мурзак Данило Географія 9-А ІІІ Єленич Н.П. 

15.  Зоріна Наталія Математика 8-А ІІІ Токарєва Л.В. 

16.  Рященко Яна Географія 10-Б ІІІ Єленич Н.П. 

17.  Рященко Яна Біологія 10-Б ІІІ Глазунова І.В. 

18.  Гребенюк Ксенія Біологія 9-В ІІІ Кугут А.М. 

19.  Криворотов Данило Інформатика 11-Б ІІІ Дудченко В.М. 

20.  Чалов Юрій ІКТ 9-А ІІІ Лобода Д.О. 
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Міжнародні іспити –  

Шість років поспіль учні ОЗСНВК "Академічна гімназія" успішно 

складають Міжнародні іспити з німецької мови для   дітей та підлітків віком від 

10 до 16 років Fit in Deutsch 1  та   Fit in Deutsch 2.   

18 травня 20 здобувачів освіти Опорного закладу- Скадовський НВК 

«Академічна гімназія» склали іспити рівня А1 та А2 (учителі Баканьова Д.Г., 

Чепурко Я.М., Лихогуб В.В.). 

Здодувачі освіти 10-А класу Лисиця Анна та Тягай Дар'я склали 

Міжнародний іспит з німецької мови  Fit in Deutsch  (рівня В1). Отриманий 

сертифікат надає можливість навчатися в коледжах Німеччини. 
Конкурси –  

5 березня 489 здобувачів освіти Скадовського освітнього округу брали 

участь у десятій українознавчій грі "Соняшник". 

21 березня 2019 року 368 здобувачів освіти 2 -10 класів Скадовського 

освітнього округу брали участь у Міжнародному математичному конкурсі 

"Кенгуру 2019". Учасники занурилися у цікавий, пізнавальний і різноманітний 

світ математики, виконавши тестові завдання та цікаві прикладні задачі на 

розвиток мислення для кожної вікової групи. 

Ман-юніор. Ерудит 2018-2019 

56 учасників. Дипломи І ступеня – 55 учасників, диплом ІІ ступеня – 

1учасник (Керівники Сокол О.С., Давидова Л.О., Небрат Є.В.) 

Сокол О.С. 

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН І етап – 5 переможців:  

Сокол Олександр Олександрович – ІІ місце, секція «Правознавство» 

Бабенко Владислав Андрійович – І місце, секція «Правознавство» 

Пугач Анастасія Євгеніївна – І місце, секція «Філософія» (Давидова Л.О.) 

Балан Юлія Андріївна – І місце, секція «Соціологія» 

Таланова Дар’я Олександрівна  - І місце, секція «Кримсько-татарська 

гуманітаристика» 

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН ІІ етап – 4 переможця: 

Бабенко Владислав Андрійович – ІІІ місце, секція «Правознавство» 

Пугач Анастасія Євгеніївна – ІІІ місце, секція «Філософія» 

Балан Юлія Андріївна – І місце, секція «Соціологія» 

Таланова Дар’я Олександрівна  - І місце, секція «Кримсько-татарська 

гуманітаристика» 
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Учасниці конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт МАН ІІІ етап 

 Балан Юлія Андріївна, секція «Соціологія» 

Таланова Дар’я Олександрівна, секція «Кримсько-татарська 

гуманітаристика» 

Спортивнии  олімп –  

 ІІ  місце  у  районних змаганнях із футболу «Шкіряний м’яч»  у  раках  

проведення   ІІ-го етапу обласної Спартакіади серед учнів закладів  (Савонік  

С.В.,  21.09.2018) 

 І місце  «Старти  надій»  у  рамках  проведення  районної  Спартакіади  

учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів (17.10.2018, Савонік  О.В.) 

 ІІІ  місце   в  районних  змаганнях  з  кульової  стрільби   (Калашников  

М.К.) 

 І  місце  в  зональних  обласних  змаганнях  «Старти  надій» 

 І  місце  в  районних  змаганнях  із  волейболу 

 І  місце       в  районних  змаганнях   з  тенісу  (Меркун І.Ф.) 

 І  місце  в  ІІ-му (районному) етапі Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» 

 І  місце  в  районному  турнірі  з  футзалу  пам’яті  В. Белікова 

 І  місце  в  районній  Спартакіаді  школярів  із  волейболу 

 ІІ  місце  в  змаганнях  із  тенісу, присвяченому  Дню  Соборності 

 ІІ  місце   у    Спартакіаді допризовної молоді серед юнаків  2002-2004 р. н.     

   V  місце  у  Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі 

«Козацький гарт»    (Золотаревський  О.Л.)       

 І   місце  в  районних змаганнях  «Тато, мама я – спортивна сім’я»    

(Меркун І.Ф.) 

 ІІ місце у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 І місце у ІІІ етапі Всеукраїнської дитячої спортивної гри «Старти надій 

2019» за програмою обласної Спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів 2018-2019 навчального року  

 

Методична робота 
14 вересня на базі ОЗСНВК "Академічна гімназія" відбулася ІІ частина V 

Всеукраїнської конференції «Учнівські ігри і вчительські конкурси ТО 

«Соняшник» - ед’ютеймент в українській освіти» 
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24 вересня на базі ОЗСНВК "Академічна гімназія" стартував триденний 

обласний семінар-тренінг "Компетентнісний підхід до фізичного виховання 

учнів у Новій українській школі".  

На початку заходу атмосферу позитиву та піднесеного настрою створили 

учні 3-4 класів та вихованці міських дошкільних закладів.  

Із вітальним словом до присутніх звернулися завідувач кафедри теорії і 

методики виховання Херсонської академії неперервної освіти, кандидат 

педагогічних наук Моїсеєв Сергій Олександрович, начальник відділу освіти 

Скадовської РДА Дудченко Ольга Миколаївна, завідуюча Скадовським 

районним методичним кабінетом Білоус Н.Є. 

Захоплюючим, емоційним та інноваційним запам'ятався бінарний урок 

фізичної культури та англійської мови (учителі Савоннік О.В. та Казміна В.М.). 

Упродовж  зворотнього зв'язку освітяни області відзначили високий методичний 

рівень побаченого, нові сучасні підходи до організації освітньої діяльності, 

компетентнісний підхід, розвиток емоційного інтелекту, презумпцію 

талановитості дитини, атмосферу довіру та взаємоповаги.  

24.10.2018 учитель учитель історії Небрат Є.В. презентувала власний досвід 

роботи  на підсумковій конференції у КВНЗ ХАНО «Розвиток критичного 

мислення на уроках історії».  

Педагоги ОЗСНВК «Академічна гімназія» (Тресницька І.В., Гусарчук Р.Ю.) 

у листопаді 2018 року брали участь у супроводжуючому тренінгу для вчителів 

других класів, психологів та заступників директорів пілотних шкіл Методика 

«Шість цеглинок 2.0», семінарі пілотних класів Нової української школи за 

участю науковців КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», директорів, 

заступників директорів, учителів пілотних класів НУШ, що проходив на базі 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №27 з поглибленим вивченням 

інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради.  

19-20 листопада учитель німецької мови Лихогуб В.В.  19-20 листопада 

учитель німецької мови Лихогуб В.В.  брала участь у семінарах «Іспити у школі 

19/20» (м. Київ),, 30 листопада – на базі КВНЗ ХАНО (м. Херсон) 

22.11.2018 шкільні бібліотекарі Височанська Л.М., Жевак З.В. у рамках 

районного семінару «Компетентнісно-соціалізуючі аспекти діяльності шкільної 

бібліотеки» провели для вчителів Скадовського району майстер-клас «Бук-

трейлер». 

27.11.2018 на базі зразкового музею Історії школи відбувся обласний 

семінар керівників музеїв при навчальних закладах. 

30.11.2018 учитель німецької мови Баканьов Д.Г. брав участь у 

методичному семінарі  Planspiel von der deutschen Minderheit "KUK HIN - KUK 
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HER" (Херсон); участь у проекті Goethe Institut Ukraine «Іспити у школах» 2018-

2019 навчальному році. 

19 лютого  проходив супроводжуючий тренінг для вчителів перших класів 

пілотних шків Херсонщини у межах меморандуму про співпрацю між the LEGO 

Foundation та Міністерством освіти і науки України Нова Каховка У ньому взяли 

участь учителі перших класів (Гусарчук Р.Ю., Гавриляк Т.Г., Гончарук М.О.) 

20 лютого   бенефіс за книгою Л. Височанської «Сила волі, сила духу у нас 

незборимі!»  

28.02-04.03.2019  учитель англійської мови Живець І.О. та Шкода М.В. 

брали участь у тренінгу-семінарі "Навчання англійської мови у 3-4 класах" у 

рамках проекту МОН України та Британської Ради в Україні (м.Львів) 

 28 лютого 2019 року в Приморській філії ОЗ СНВК «Академічна гімназія» 

відбувся семінар-практикум для вчителів 1-х та 4-х класів району на тему 

«Упровадження ігрових методик навчання в початковій школі в освітній простір 

Нової української школи». Присутні відвідали в 1 класі урок-подорож з 

математики «Додавання і віднімання числа 5» (учитель Марина Іногородська) у 

4 класі - урок із природознавства «Материки та океани»  (учитель Галина 

Золотаревська). У рамках семінару Наталія Кравчук цікаво та динамічно провела 

з учителями тренінг по використанню LEGO-конструктора: продемонструвала, 

як можна використати LEGO-цеглинки для засвоєння навчального матеріалу, під 

час проведення хвилинок відпочинку; надала методичні рекомендації щодо 

використання LEGO-конструктора на уроках з різних предметів. 

1 березня учитель англійської мови Кравець А.В. брала участь у EdCamp 

Linguist Positive Change Conference 

6 березня вчителі початкових класів Скадовського освітнього округу брали 

участь у роботі авторського семінару І. Большокової, методиста НВК 

"Новопечерська школа", сертифікованого тренера Міжнародного проекту 

"Читання і письмо для розвитку критичного мисленння" з теми "Інтегроване 

навчання. Особливості розвитку інтегрованого курсу "Я досліджую світ " у 1-2 

класах НУШ". 

15 березня у рамках обласного семінару «Нова українська школа – нові 

управлінські рішення» зініційованого КВНЗ "Херсонська академія неперервної 

освіти" у класах школи ІІІ ступеня ОЗСНВК "Академічна гімназія" було 

презентовано інтеграцію освітнього простору в класах школи ІІІ ступеня на 

уроках математики (учитель Клепець О.В.), історії (учитель Давидова Л.О.) та 

іноземної мови (учитель Рижкова О.М.). 
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Учасники заходу впродовж зворотнього зв'язку закцентували увагу на 

високий рівень професіоналізму, системний підхід, злагоджену командну роботу 

та високий рівень мотивації здобувачів освіти. 

15 березня вчителі історії  Небрат Є.В. та Знобіщева Т.О. брали участь в 

обласному семінарі при ХДУ  з презентації творчою групою науковців під 

керівництвом І.Щупака навчальних підручників. 

18 березня учитель англійської мови Бабенко Н.О. брала участь у 

методичному семінарі від компанії лінгвіст «Teaching speaking». 

20 березня на базі Херсонської обласної бібліотеки ім. Б. Лавреньова 

відбулася творча зустріч «Колесо життя Лесі Височанської». 

20 березня на базі ОЗСНВК «Академічна гімназія» відбувся районний  

семінар  учителів  Захисту  Вітчизни. Проведено  показовий  урок  «Базова  

підтримка  життя. Надання  першої  медичної  допомоги»  (учитель Калашников  

М.К.) 

20 березня керівник МК учитель іноземної мови Бабенко Н.О.брала участь 

у тренінгу-семінарі «Інклюзивне навчання на уроках англійської мови»  та 21 

березня – у семінарі від освітньої компанії «Пірсон» “incorporating ZNO prep best 

practices onto a standard 45-min lesson”. 

25 березня 2019 року в Опорному закладі – Скадовський навчально-

виховний комплекс «Академічна гімназія» відбувся районний семінар учителів 

освітньої галузі «Суспільствознавство». Родзинкою зустрічі став «Калейдоскоп 

творчих ідей», під час якого Євгенія Небрат та Тетяна Знобіщева  поділилися з 

колегами власними наробками та здобутками. 

 26 – 28 березня заступник директора з НВР О.М. Афанасіаді пройшла 

Інтенсивний курс з питань педагогіки початкової школи: фінський досвід, що 

відбувся у м.Київ. 

На базі ОЗ СНВК «Академічна гімназія» у І семестрі 2018-2019 н.р. 

відбулося навчання 6 груп педагогів Нової української школи: тренінги для 

учителів перших класів Скадовського, Чаплинського та Каланчаького районів та 

заступників директорів з НВР Скадовського, Чаплинського, Голлопристанського 

та Каланчацького районів. Під час навчання були продемонстровано 6 показових 

уроків у 1-2 класах (учителі Тресницька І.В., Кравчук Н.С., Гусарчук Р.Ю., 

Гавриляк Т.Г., Гончарук М.О., Калашнікова Н.Л.). 

9 квітня 2019 року на базі ОЗСНВК «Академічна гімназія» відбулася  

кущова сесія обміну досвідом учителів других класів і заступників директорів 

закладів загальної середньої освіти, які є учасниками всеукраїнського 

експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 
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початкової загальної середньої освіти» та регіональних тренерів НУШ (LEGO) 

Миколаївської, Херсонської, Одеської та Запорізької областей. 

 Під час проведення сесії був проведений показовий урок математики у 1-В 

класі (учитель Кравчук Н. С.). Під час уроку першокласники працювали у парах 

та групах, демонстрували знання компонентів дій додавання та віднімання та 

вміння знаходити їх. Позитивні та розумні учні вміло задавали один одному 

питання під час гри "Розумний м'яч", створювали креативні математичні башти з 

LEGO-цеглинок, створювали діаграми. Присутні колеги-учителі під час 

рефлексії відзначили, позитивну комфортну атмосферу уроку, інтегрований, 

діяльнісний та компетентнісний підхід до здійснення освітнього процесу. 

На показовий урок математики "Таблиця множення на число 2" у 2-В класі 

учасників запросили вчителі Гончарук М.О. та Живець І.О. Упродовж уроку діти 

відвідували віртульний музей велетенських LEGO-експонатів. Робота в парах, 

групах, із математичними килимками, у динамічних парах, розв'язування 

прикладів із використанням LEGO цеглинок стали перепусткою до виставкових 

експонатів. 

Чудовим продовженням ранку 9 квітня стало відвідування уроку «Я 

досліджую світ» у 2 – Г класі (вчителі Тресницька І.В., Шкода М.В.). Гостям 

нашого закладу освіти запам’яталося ранкове коло, привітання з лего 

цеглинками, побудова діаграми настрою учнями, вправа на формування 

злагодженої командної роботи, вправа «Виграш у лотерею». Оригінальною була 

робота з календарем погоди англійською мовою. Активно діти працювали, 

виконуючи вправу «Пастки». Презентація у Кріслі автора острова Джарилгач не 

залишила байдужими жодного із присутніх. Працюючи у групах «Науковці», 

«Конструктори», «Дослідники» здобувачі початкової освіти викладали маршрут 

за картою із лего цеглинок, побудували фантастичну машину, працювали з 

деформованим текстом та відтворювали за допомогою Lego побачене у відео 

фрагменті. Упродовж рефлексії учасники заходу відзначили систему та 

цілеспрямовану роботу вчителів, інтегрований, діяльнісний та компетентнісний 

підходи до здійснення освітньої діяльності, ціннісне ставлення до Дитини, 

розвиток емоційного інтелекту та створення сучасного освітнього простору. 

Упродовж зворотнього зв'язку учасники сесії відзначили змістовність, 

насиченість, системність, емоційність, позитивність, драйвовість, креативність, 

учителеусміхненість, творчий неспокій та харизму команди Скадовського 

освітнього округу! 

Яскравим фінальним акордом зустрічі однодумців став емоційний та 

натхненний виступ колективу Скадовського освітнього округу, який укотре 
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зауважив, що єдиний спосіб точно передбачити майбутнє - створити його! 

Дякуємо Вам, шановні колеги, за високу оцінку нашої роботи! 

 Афанасіаді О.М. 17-18 квітня брала участь у тренінг для освітніх експертів 

з питань вивчення практичного досвіду вчителів початкових класів під час їх 

сертифікації. м. Київ 17 квітня 2019 року 

Каміна В.М. 17-18 квітня брала участь у тренінгу для учителів англійської 

мови "GoCamp" 

Жевак З.В. брала участь 17-18 квітня на базі КВНЗ "Херсонська академія 

неперервної освіти" та Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової 

Чайки у науково-практичному семінарі "Використання інтернет-сервісів для 

осучаснення бібліотечної роботи". 

17-18 квітня завідувач шкільною бібліотекою Жевак З.В. брала участь в 

обласному науково-практичному семінарі «Використання інтернет-сервісів для 

осучаснення бібліотечної роботи» 

3-7 червня 2019 року на базі ОЗСНВК «Академічна гімназія» четвертий рік 

поспіль проходила Всеукраїнська літня школа «Освітні ініціативи 2019» за 

підтримки Інституту модернізації змісту освіти, Інституту педагогіки НАПН 

України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Громадської спілки 

«Освіторія», Новопечерської школи, Порталу освітян України «Педрада», 

журналу «Практика управління закладом освіти», КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти», українського освітянського видавничого центру «Оріон, 

видавництв «Ранок», «Генеза», видавничого дому «Освіта», видавництва 

«Розумники». 

5 червня директор ОЗСНВК «Академічна гімназія» брала участь в 

громадських слуханнях у формі круглого столу «Нова українська школа. 

Виклики та здобутки» (місто Херсон). 

6-7 червня, під час проведення Всеукраїнської літньої школи "Освітні 

ініціативи - 2019", в ОЗСНВК "Академічна гімназія" відбувся  авторський 

семінар заступника директора з іноземних мов Новопечерської школи, 

координатора учнівських програм та проектів Валерії Ареф'євої. 

 

Атестація  
Атестація педагогічних працівників у Скадовському освітньому окрузі 

здійснювалася відповідно Положення про атестацію педагогічних працівників, 

наказу відділу освіти Скадовської  РДА, плану роботи закладу освіти, 
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перспективного плану проходження атестації педагогічними працівниками, 

плану роботу атестаційної комісії Опорного закладу. 

До 20 вересня було складено  список учителів, які підлягають атестації та 

видано наказ "Про створення атестаційної комісії в ОЗСНВК «Академічна 

гімназія» на 2018-2019 навчальний рік".   

Було здійснено розподіл функціональних обов'язків між членами 

атестаційної комісії, сплановано роботу атестаційної комісії  та складено  графік 

засіданнь. 

До 10 жовтня  було здійснено прийом заяв від педагогічних працівників 

Опорного закладу, Антонівської та Приморської філій  на чергову атестацію. 

Згідно перспективного плану проходження атестації  18 учителів проходять 

чергову атестацію.  

Підготовлено  та видано наказу "Про атестацію педагогічних працівників", 

закріплено  членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для 

надання консультативної допомоги у підготовці та проведення атестації. 

Членами атестаційної комісії відвідувалися уроки та виховні заходи під час 

вивчення системи роботи педагогів, які атестуються, надавалася методична 

допомога.  

У грудні 2018 року проходив тиждень показових уроків учителів, які 

атестуються.  

Упродовж навчального року учителі брали участь у семінарах, тренінгах, 

запрошували на демонстраційні уроки,  презентували власний досвід на 

засіданнях МК Опорного закладу¸ циклічних районнихметодичних комісій.  

Кожен учитель має власну сторінку на сайті  «Кроки до майстерності». На 

сайті представлені презентації творчого звіту учителів  по проблемі, методичні 

карти з інформацією про результативність роботи, моніторинг якості, участь у 

семінарах, тренінгах, вебінарах, друковані матеріали в фахових часописах тощо. 

Членами атестаційної комісії І рівня було здійснено оцінювання системи та 

досвіду роботи учителів та оформлено атестаційні листи. Усі вчителі були 

попередньо ознайомлені з характеристиками. 

За підсумками атестації 2018 – 2019 навчального року 

 підтверджено відповідність раніше присвоєної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічного звання учитель-методист  

учителя української мови та літератури  Соценко Г.О.; 

учителя  англійської мови Мавріді Т.Ю.; 

учителя історії Небрат Є.В.; 

учителя  англійської мови Гладишевої А.С.; 

учителя  англійської мови Маркобок Ю.В.; 
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учителя біології Кугут А.М.; 

учителя математики Панченко Г.В.; 

учителя початкових класів Козлової Л.І. 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  

учителю англійської мови Бабенко Н.О.; 

музичному керівнику Юзюк С.М. 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» учителю 

історії Знобіщевій Т.О. 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»  

учителю зарубіжної літератури Малишевій А.М. 

учителю початкових класів Ілюшкіній Ю.В. 

 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователю 

Капшиній Л.Г. 

 

Предметні тижні 
На виконання листа комітету з фізичної культури та спорту Херсонського 

обласного відділення від  25 червня 2018 року № 243 «Про організацію та 

проведення Дня фізичної культури та спорту, Олімпійського уроку та 

Олімпійського тижня», Концепції виховання дітей та молоді у національній 

системі освіти та  відповідно  до плану  роботи Опорного  закладу - Скадовський  

навчально-виховний  комплекс  «Академічна гімназія» на  2018 – 2019 

навчальний рік, із метою формування в учнівської молоді фізичного і 

морального здоров’я, створення умов для організації дозвілля дітей, 

профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, формування й  

пропаганди здорового способу життя й популяризації олімпійського руху в 

Україні з 03 по 14  вересня  2018  року  в  ОЗСНВК  «Академічна  гімназія»  

було  проведено декаду  фізичної  культури  та  Олімпійський  тиждень під  

гаслом «Здорова дитина – здорова країна».  

 Здобувачі освіти Скадовського освітнього округу взяли участь у 

різноманітних спортивних заходах. Прекрасною мотивацією для формування 

здорового способу життя в учнів стала урочиста лінійка «Здоров’я - мудрих 

гонорар». У ході проведення годин спілкування вихованці закладу ознайомилися 

із кращими спортсменами Херсонщини та їх участі в змаганнях різних рівнів. 

Але найбажанішою для учнів залишилася мандрівка до Країни Здоров’я, 

подорожуючи якою вихованці долали перешкоди на кожній станції – 

комбінована естафета, «Попади в ціль», перетягування канату та станція 

«Вибивний». 
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 Кожним класом  виготовлені плакати, емблеми, спортивні куточки з 

олімпійською тематикою,  підготовлено  виступи на  загальношкільну  лінійку. 

20 вересня в ОЗСНВК «Академічна гімназія» відбулося відкриття двох 

спортивних майданчиків  зі штучним покриттям  -  в  Опорному  закладі  та  

приморській  філії, оновлення якого відбулося за співфінансування державного 

та міського бюджетів. У  рамках  проведення  декади  24 вересня на базі 

ОЗСНВК "Академічна гімназія" пройшов триденний обласний семінар-тренінг 

"Компетентнісний підхід до фізичного виховання учнів у Новій українській 

школі" із  залученням  дошкільних закладів  міста. 

У  рамках  семінару  було  проведено  бінарний урок фізичної культури та 

англійської мови (учителі Савоннік О.В. та Казміна В.М.). Упродовж 

зворотнього зв'язку освітяни області відзначили високий методичний рівень 

побаченого, нові сучасні підходи до організації освітньої діяльності, 

компетентнісний підхід, розвиток емоційного інтелекту, презумпцію 

талановитості дитини, атмосферу довіру та взаємоповаги. 

Спортивні  змагання  у  рамках  проведення  Дня  Здоров’я  були  

сплановані  відповідно  до  вікових  особливостей  учнів,  їх  спортивних  умінь  

та  власних досягнень.  Таким  чином  було  організовано  та  проведено: 

 Волейбол    для  здобувачів  освіти  9 – 11  класів; 

 Футбол  для  учнів  6 – 8 - их   класів;  

 Країна  Здоров’я  - 4 – 5,   7  класів  (на  міському  пляжі); 

 Настільний  теніс  для  кращих  тенісистів  ОЗСНВК «Академічна 

гімназія»; 

   Конкурс  «Разом ми одна родина»  (на  кращу  організацію  дозвілля  

для  молодших  гімназистів);   

           Кожна  команда  відзначалася  згуртованістю, енергійністю, а  

головне – бажанням  перемогти. Тож  кращими  було  визначено: 

«Країна  Здоров’я»  серед  учнів  5  класів: 

І  місце – 5 – Б  клас;  4 – А  клас; 

ІІ  місце – 5 – А  та   5 – В  клас;  4 -  В  клас; 

ІІІ  місце  - 4 – Б  клас. 

Країна  Здоров’я  - 7  класів   

І  місце  -  7 – А клас; 

ІІ  місце  -  7 – Б клас; 

ІІІ  клас  -  7 – В  клас. 

Футбол  серед  учнів  6  класів: 

І  місце –  6 – Б клас; 

ІІ  місце – 6 – А клас; 
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ІІІ  місце -   6 –  В клас. 

Змагання  з  волейболу: 

І  місце -  команда   10 – Б класу;   

ІІ місце  -  10 - В класу;  

ІІІ місце – збірна  команда   11 – х  класів. 

14  вересня   проведено  змагання  з  настільного  тенісу  на  особисту  

першість  учнів.  Кращими  тенісистами  школи  визнано  Мороза  Артура,  

Назарівського  Дмитра, Гриненко  Анну  та  Чуприну  Олександра.   

 97 %  вихованців  було  охоплено  та  залучено  до  участі  у  різноманітних  

видах  спортивних  змагань.   Протягом тижня учні змагалися у спритності та 

витривалості, отримали можливість більше дізнатися про історію Олімпійського 

руху, його ідеї та принципи. 

 У  рамках   проведення  Олімпійського  тижня  та  Дня  здоров’я  в  

Опорному  закладі  -  Скадовський  навчально-виховний  комплекс  «Академічна  

гімназія»  учні дізналися багато корисної інформації, яку зможуть використати у 

повсякденному житті, отримали допомогу у профілактиці зміцнення здоров’я та 

формуванні культури здоров’я через різноманітні види виховної діяльності. 

Із метою поглиблення знань здобувачів  історичної освіти, підвищення 

інтересу до вивчення предмету,  сприяння розвитку творчих здібностей та 

комунікативних компетентностей учнів,  виховання  шанобливого  ставлення  до  

історичних  та  культурних  надбань  України, виховання  справжніх  патріотів  

Батьківщини  з 10 по 14  грудня  2018 року  у Скадовському освітньому окрузі 

проведено Тиждень  історії  та   права. 

Попередньо  на  методичному  засіданні  вчителів  освітньої  галузі  

«Суспільствознавство»  були  сплановані заходи  предметного тижня,  

підготовлені цікаві різноманітні завдання, під час проведення використовувалися 

різні форми й  методи роботи. 

Стартував тиждень історії з вечора для старшокласників «Історичний показ 

мод» (учитель Давидова Л.О.), що відбувся 7 грудня 2018 року. Десятикласники 

занурили присутніх у ХХ століття.    Кожен  клас,  отримавши  завдання,  

презентував  різні  течії  культури  країни  цієї  епохи: Ретро (20-30 роки),  

Стиляги (40-50 рр.),  Хіпі (60-70 рр.).  Яскраві образи, історичні довідки, музика 

й танці тих часів доповнювали один одного й створили цілісну картину епохи.  

10 грудня 2018 року учнями 11 класу було проведено загальношкільну  

радіолінійку на тему  «Захист твоїх прав у всесвітній мережі» (учитель Сокол О. 

С.), упродовж  якої здобувачам освіти було надано інформацію про 

правомірність дій малолітніх та неповнолітніх осіб в мережі Інтернет. 



Звіт директора Скадовського освітнього округу за 2018 – 2019 н.р. 

 

Продовжився тиждень рицарським турніром «Вперед! До перемоги!», де 

здобувачі освіти 7 класів змагалися на кращого знавця Середньовіччя. 

Разом  із працівниками Скадовського районного суду та спікером Центру 

безоплатної правової допомоги  десятикласниками було проведено круглий стіл 

«Насильство в родині». Саме такі бесіди дають зрозуміти, яка це важлива 

проблема в українському соціумі. 

Одинадцятикласники підготували історичний калейдоскоп «Видатні постаті 

сучасності» (учитель Судіна В.І.) та займалися історичним моделюванням. 

Кабінет поповнився макетами видатних пам’яток історії. 

Шестикласники стали учасниками історичного батлу «Загадки давнього 

світу», продемонструвавши глибокі знання, вміння працювати з картами та 

візуальними джерелами. 

Упродовж тижня у всіх класах проходили історичні п’ятихвилинки, 

виготовлення історичних газет, плакатів. 

Феєричним завершенням тижня історії стало родинне свято  для  учнів  та  

батьків  5  класів  «В історії Родини історія Батьківщини» (учитель Небрат Є.В.). 

були підведені підсумки конкурсу історичних проектів серед родин 5-х класів. 

Історичний калейдоскоп «Видатні постаті сучасності» 

У   ході  проведення  предметного  тижня  здобувачі  освіти  збагатили свої 

знання з історії нашої Батьківщини. Проведені заходи були направлені на 

формування свідомого громадянина, патріота України. 

Учителями своєчасно були підведені підсумки проведення  заходів, 

визначені переможці  конкурсів  тощо.  Усі  заходи  ретельно  висвітлювалися  

на  веб-сайті  ОЗСНВК   «Академічна  гімназія»  та  офіційній  сторінці  в  

Фейсбук. 

 Із метою активізації позаурочної діяльності з математики та інформатики з 

04 лютого по 08 лютого 2019 року в Скадовському освітньому окрузі  

проведено тиждень точних наук. Упродовж 5 днів на уроках та в позаурочний 

час проводились  змістовні та пізнавальні інформаційні п’ятихвилинки, цікаві 

заочні подорожі, вікторини, конкурси, інтелектуальні турніри. Усі заходи 

відбувалися  під гаслом: «Думати колективно, діяти оперативно,сперечатись - 

доказово, це  для всіх обов’язково!» 

У ОЗСНВК «Академічна гімназія» розпочався тиждень радіолінійкою на 

якій здобувачів освіти 4-11 класів ознайомили с планом проведення тижня та в 

цікавій формі учні 9-Б класу розповіли про значимість точних наук у житті 

людини. Цього дня на уроках і перервах учні розв'язували ребуси, кросворди, 

виконували завдання на логічне мислення. Учні 9-А та 9-Б класів змагалися в 

ерудиції та логіці в математичній грі «Я люблю математику» (учитель Клепець 
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О.В.). А з учнями 5-их класів проведено інтелектуальну гру «Інформатики з 

фіксиками» (учитель Дудченко В.М). Майбутні п’ятикласники (4-А клас, 

учитель Клепець О.В.), відвідавши кабінет математики, теж переконалися в силі, 

красі, чарівності та різнобічності такої прекрасної науки – математики!  

  Другий день тижня математики проходив під гаслом « Досліджуй, 

фантазуй, твори!». Цього дня учні 7- их класів провели по радіо науково-

популярний альманах “Математика навколо нас”( учитель Токарева Л.В.). Учні 

6-их класів змагалися у конкурсі "Цiкавий свiт пiрамiд i конусiв", а юні науковці 

секції «Математика» досліджували проблеми області визначення функцій 

(учитель Панченко Г.В.). Майбутні п'ятикласники (4-В клас) залюбки 

розв'язували ребуси, брали участь у конкурсах, створювали моделі 

стереометричних фігур          (учитель Істоміна Т.В). Випускники школи ІІІ 

ступеня пройшли пробне тестування з математики. 

Всі заходи   6 лютого проходили під девізом «"Точні науки - це весело та 

цікаво! Думай, обговорюй, перемагай!». У розважальній грі з інформатики «Хто 

зверху» серед учнів 8-А класу перемогу здобули дівчата (учитель Підмурняк 

Н.М.), а у інтелектуальному турнірі знавців інформатики серед учнів 7-их класів 

перемогла команда «Фортуна» 7-В класу (учитель Підмурняк Н.М.). Учні 9- их 

змагалися у віртуальному батлі з інформатики (учитель Дудченко В.М.). 

Математичний десант до майбутніх п’ятикласників (4-А класу) здійснили учні 7-

их класів (учитель Токарева Л.В.). 

  Четвертий день тижня точних наук в ОЗСНВК «Академічна гімназія» 

пройшов під девізом ” Міркуй логічно, відповідай чітко, записуй правильно і 

швидко ‟. Цього дня учні 5-их класів змагалися в математично-спортивній грі 

«Сильні, спортивні, розумні!» (учителі Токарева Л.В., Меркун І.Ф.). Спортивні 

естафети у поєднанні з цікавими математичними завданнями (логічні завдання, 

ребуси, сходинки успіху, головоломки, складання геометричних фігур) показали 

що математика може бути веселою, креативною і захоплюючою. Перемогу 

здобула команда 5-В класу, але переможених не було! 5-А та 5-Б класи дружно 

розділили ІІ місце. Учні 8-А та 8-В класів змагалися у математичних перегонах 

«Сьома грань» (учитель Істоміна Т.В.). Інтелектуальні конкурси, ребуси, 

загадки, знайомство з відомими математиками світу, художні номери, конкурс 

капітанів «Веселий м’яч» переконали учасників, що математика цікава, потрібна 

і цікава наука. Переможцем гри стала команда 8-А класу. 

8 лютого в ОЗСНВК "Академічна гімназія" учні 8-их класів змагалися в 

інтелектуальному конкурсі з інформатики «Гра 12 балів», а учні 7-их класів в 

інтелектуально-пізнавальному конкурсі «Битва розуму» (учитель Дудченко 

В.М.). А для педагогічного колективу а рамках тижня проведено  солодке 
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математичне рандеву. Педагоги із захопленням згадували теореми, математичні 

поняття, визначали цифру свого імені.  

Підтримали проведення заходів і у Приморській філії ОЗСНВК 

«Академічна гімназія».  Розпочався тиждень лінійкою, де був оголошений план 

на тиждень, а на заключній лінійці переможці отримали грамоти, активні 

учасники – подяки. Педагогами проведено  цікаві показові уроки,  виставки 

газет, математичних портретів у цифрах, математичні конкурси - п’ять днів 

математичного свята школи, змагань класів у міцності математичних знань, 

кмітливості, логічному мисленні.  

Учитель математики  Торак Н.В. провела з учнями: 

• вікторину "Цікава математика" (5 - 6 класи); 

• конкурс  плакатів "Малюємо цифрами"- (5 - 9 класи); 

• усний журнал «Геометрія навколо нас»  (5-6 класи); 

•  квест «Відшукай число» (5 - 9 класи); 

•  майстер-клас з виготовлення об’ємних геометричних фігур у   техніці 

орігамі - (5-6 класи). 

Учитель математики  Лагутіна С.С. провела з учнями: 

• математичний турнір «Змагання розумників»  (2-4 класи); 

• інтелектуальна гра «Математика – гімнастика розуму»  (7-8 класи);                      

• квест «Відшукай число» - (5-9 класи); 

• інтелектуально-пізнавальну гру «Математик – 2019» (8-9 класи).  

            Протягом тижня учитель інформатики Лобода Д.О.  провів: 

• інтелектуальну гру «Комп’юшки» -(2-3 класи); 

• брейн – ринг «12 балів»(8-9класи); 

• гру – вікторину  «Інформатики з Фіксиками» (4-5 класи); 

• квест «Куди поділась інформація» ( 5 - 9 класи); 

• Віртуальний батл (7- 9 класи); 

• інтелектуально – пізнавальна гру  «Битва інтелекту»  (6 -7 класи) 

Класовод Акініхова О.О.провела у  3-Д класі: 

• конкурс «Безпечний інтернет»; 

• математичну вікторину « Усвіті чисел»; 

• інтелектуальну гру «Комп’юшки» (2-3 класи). 

Іногородська М.К.  у 1-Д класі провела математичну вікторину « Цікава 

математика». 

 На виконання плану роботи ОЗСНВК «Академічна гімназія»,  з метою 

активізації позаурочної навчальної діяльності з іноземних мов та розвитку 

пізнавальної діяльності та творчості учнів, сприяння розвитку мовної культури,  

реалізації творчого потенціалу учнів та сприяння формуванню стійкої мотивації 



Звіт директора Скадовського освітнього округу за 2018 – 2019 н.р. 

 

до активного вивчення іноземних мов з 14 лютого по 20 лютого 2019 року у 

ОЗСНВК «Академічна гімназія» проводився тиждень   іноземних мов – 

«Кольоровий тиждень – Все починається з любові….». Тиждень іноземних 

мов був об’єднаний єдиною тематикою (понеділок був присвячений темі любові, 

вівторок – миру, середа – підтримці та добрим стосункам, четвер – піклуванню 

про природу, п’ятниця – охороні життя та навколишнього середовища), кожен 

день мав свій колір. Упродовж предметного тижня на уроках іноземних мов  

проводити змістовні та пізнавальні заходи, цікаві заочні подорожі, вікторини, 

конкурси, турніри. 

Протягом Тижня здобувачі іноземної освіти мали можливість 

познайомитись із плакатами та стіннівками, а також виставкою літератури 

англійською мовою. Шкільні коридори були прикрашені постерами та  газетами, 

які символічно вказували на тематику тижня.  

     Упродовж тижня були проведені квести “The quickest”, “Treasure 

hunters”,  “Discoveries”, “The smartest”, позакласні  заходи “St.Valentine’s Day” та 

вечір для старшокласників , гра «Слідопит» - 3-9 класи, брейн-ринг "What? 

Where? When?" для учнів  6 класу, конкурс «Краща листівка», "English cafe 

“Veni, vidi, vici!" 7-8 класи, урок-змагання “Who knows the English better?” 6-7 

класи, позакласний захід “Save our planet” 7-8 класи. Під час тижня  відбувся 

інтегрований урок фізкультури та англійської мови, які традиційно проводиться 

в рамках тижня іноземних мов для учнів 5-х класів. (учителі Бабенко Н.О., 

Чепурко Я.М.. Меркун І.Ф.) 

Активно долучилися до тижня іноземних мов учителі та учні школи І 

ступеня. 

 Предметний тиждень у школі – це завжди святковий настрій, очікування 

чогось незвичайного, але, звичайно, і нелегка праця. Тиждень української мови 

і літератури, який тривав у Скадовському освітньому окрузі з 04.03 до 12.03. 

2019 року, прийшов до нас із весняним сонечком. Мабуть, щоб принести радість 

і відчуття свята всім учням та вчителям. Кожен день цього Тижня був насичений 

і цікавий. 

Отож пригадаємо, як ми святкували… Відкриття Тижня української мови та 

літератури ознаменувалось лінійкою «Моя ти рідна, гордо мово!» 

День другий відзначився урочистим відкриттям Х Всеукраїнської 

українознавчої гри «Соняшник», де ми, як і тисячі шкіл України, приєдналися до 

СОНЯШНИКОЗАКОХАНОСТІ та спілкуванням у Музеї української мови «І 

йшли віки, і були українці, і створили слово українське».  
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Третій день приніс виставку тематичних морфологічних та синтаксичних 

кластерів, на якій презентували свої роботи учні різних паралелей. Усі роботи 

заслуговують на увагу.  

11.03 ми єдналися із українцями всього світу у відзначенні Шевченківських 

днів «Живе Кобзар у пам’яті народу, живуть його слова, і мрії, і думки». 

Цього ж дня вчителі української мови та літератури запросили колег до 

антисуржикового кафе. 

І ось прийшов день п’ятий, а разом із ним – завершення предметного 

Тижня. Усі завмерли в очікуванні – що будемо проводити? Пропозиція прийшла 

напередодні від, як завжди, креативних здобувачів освіти: надіслати звернення-

есе до наших воїнів зі словами подяки, підтримки і запевнення любові до 

України.  

У фінальному інформаційному повідомленні зазначалось: «Тиждень 

завершився. Але не завершується наше вдосконалення як носіїв чистої, 

літературної української мови. Пам’ятаймо, що мова – безцінний скарб, який ми 

отримали у спадщину і мусимо передати далі. Чистота нашого мовлення, не 

засміченого русизмами, словами-паразитами, суржиком, залежить тільки від нас, 

нашого бажання ставати кращими. Декада чистого, грамотного мовлення 

продовжується…» 

Ставаймо кращими – будьмо Українцями, будуймо Україну! 

Із метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників та 

розвитку пізнавальної діяльності здобувачів освіти, виявлення талановитих 

дітей, розширення знань учнів із різних видів мистецтв, сприяння розвитку 

творчих здібностей та комунікативних компетентностей учнів, виховання 

морального та естетичного відношення до світу та художньо-образного 

сприйняття його з 01 по 05  квітня 2019 року  у навчальному закладі проведено 

Тиждень дитячої книги та предметів художньо-естетичного циклу  під назвою  

«Чарівний світ мистецтва й книги».  

 Проведенню Тижня передувала певна робота. Так на засіданні методичного 

об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу був розроблений план його 

проведення. Сплановані  заходи були  спрямовані  не  лише  на підвищення 

інтересу школярів до вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу, 

активізації їх пізнавальної діяльності, а  й  удосконалення форм і методів 

проведення уроків і позакласної роботи з  предметів  художньо-естетичного  

циклу. 

Виступом бібліотекаря Жевак З.В  про цінність книги та літературним 

вернісажем з участю  учнів 6-В класу  розпочалася загальношкільна лінійка. 
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Флешмоб учнів 5-х класів  з книгами, кульками з написом «Я люблю читати» 

був по-весняному бадьорим, видовищним  та  запальним. 

2 квітня в рамках тижня проведено  музичний калейдоскоп  «Надзвичайний  

світ мистецтва» для здобувачів  освіти 4 класів. Школярі з великим 

задоволенням розв’язували ребуси, складали пазли, грали в музичні ігри. 

З квітня організатори  Тижня запропонували взяти  участь здобувачам 

освіти 4- 11 класів у «Селфі – драйв». На перервах школярі  з задоволенням  

робили селфі,  використовуючи різноманітні атрибути. Галерея фотографій 

прикрасила  стіни класів. 

4 квітня з метою популяризації  літературних творів і залучення здобувачів 

освіти до читання в 4-х класах оформлено «Валізи улюблених книг», в яких вони 

розмістили принесені з дому книги. Школярі залюбки ділилися  враженнями від 

прочитаних книг та пропонували однокласникам обмінятися вже прочитаними 

книгами. 

Бібліотекарями Скадовського  освітнього  округу  було  організовано 

театральну майстерню «Оживають герої казок», де можна було приміряти на 

себе одяг казкових героїв, пригадати улюблені казки, взяти участь у  

літературній вікторині. 

5 квітня проведено театралізоване свято  «Чарівний світ мистецтва» для 

здобувачів освіти  6-7 класів, яких зустрічали Музи мистецтва запальними 

танцями, мелодійним співом, ліричними строфами  віршів  та  гумором. 

Упродовж  усього  тижня  під  час  перерв  лунала  музика, що  відповідала  

тематиці  кожного  дня – класична, українська  народна, сучасна  естрадна, 

джазові  композиції  та рок.  Здобувачі  освіти  мали   можливість  не  лише  

прослуховувати  улюблені  композиції, а  й  довідатися  історію  їх  створення, 

цікаві  факти  з  біографії  митців, особливості  виконання  тощо. 

 

Імплементація нового закону “Про 

освіту” та напрямки розвитку 

Скадовського освітнього округу 
 

13-15 травня у Скадовському освітньому окрузі стартував пілотний 

проект Сертифікації вчителів, у якому взяли участь 5 вчителів початкових 

класів: Петровська Н.В., Тресницька І. В., Козлова Л.І. (ОЗСНВК «Академічна 

гімназія»), Золоторевська Г.Ф. (Приморська філія), Кульчиковська Н. Ю. 

(Антонівська філія). Метою сертифікації є виявлення та стимулювання 
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педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які 

володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми 

технологіями та сприяють їх поширенню 

Державна служба якості освіти здійснила відбір експертів, які 

проводитимуть сертифікацію вчителів до складу яких увійшли директор 

ОЗСНВК «Академічна гімназія» Соценко Г.О., заступник директора Афанасіаді 

О.М., учитель початкових класів Тресницька І.В. 

 

Публікації  
Сокол О.С. 

стаття «Investigation of the phenomenon of "Internet botulism" as means of 

diversification of public opinion in the modern Ukrainian society» випуску збірника 

№6 (10) за серпень 2018 року «International Journal of Innovative Technologies in 

Social Science» в рамках 5 міжнародної науково-практичної конференції «Social 

and Economic Aspects of Education in Modern Society» August 20,2018, Warsaw, 

Poland. 

Стаття «Дослідження феномену «інтернет-ботулізму» як засобу 

диверсифікації суспільної думки в сучасному українському соціумі», збірник 

«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій в 

контексті інформаційного суспільства» в рамках Міжнародної науково-

практичної конференції, проведеної в Києві 26-27 жовтня 2018 року. 

    Публікації розробок уроків на освітньому ресурсі «Всеосвіта» 

Небрат Є.В. 

Стаття «Формування критичного мислення на уроках історії». «Таврійський 

вісник освіти»№2(66). 

Розробки уроків: 1. «Виникнення Запорозького козацтва та Запорозької Січі. 

Запорозька Січ-козацька республіка» 

2. «Католицька церква напередодні Реформації. Мартін Лютер та 

народження протестантизму». Журнал «Історія та правознавство» № 10-12, 

видавництво «Основа». 

Бабенко Н.О. – науково-методичний журнал «Англійська мова та 

література» №4-5 (590-591), лютий 2019 - конспект уроку “Travelling around the 

world”,  

Освітня онлайн платформа «На урок» - School party for the 5-th formers: "St. 

Valentine's  party"; School party for the 5-th formers: "Love is ..."; конспект уроку з 

англійської мови для 4 класу на тему "AT THE RESTAURANT"; конспект уроку 

з англійської мови для 9 класу на тему "Music in our life"; конспект уроку з 
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англійської мови для 8 класу на тему:   "TV or not TV; методичні рекомендації на 

тему: "Games as the way of intensification of learning English language in primary 

school" 

Кравець А.В. - 2018 №25-26 «Англійська мова та література»-конспект 

уроку ‘In a Café’ 

Гладишева А.С. – «Таврійський вісник» - стаття «Розвиток комунікативної 

компетентності здобувачів освіти на уроках англійської мови через 

використання інформаційно-комунікативних технологій». 

Живець І.О. – «Англійська мова в початковій школі» №10 жовтень 2018 – 

стаття «Лексичні ігри як метод підвищення ефективності навчання лексики в 

першому класі початкової школи». 

Калашнікова Н.Л. – Освітній проект «На урок»: Позаурочний захід. 

Сценарій шкільного мюзиклу&quot;Відпустка Діда Мороза&quot; 13.01.2019р. 

 

Участь у вебінарах: 
Казьміна В.М., Бабенко Н.О. - Вебінар для учителів англійської мови 

“Teaching for exams”. 

Кравец А.В.:  

2018 

17.01– Oxford- ‘Do You Speak Emoji’ 

17.07 –Oxford- ‘Get more out of classroom tests 

14 .08 –Oxford- ‘Enabling students to become autonomous learners of 

vocabulary’ 

29.08 –Oxford- Effective learning and exam preparation with Solutions 3rd 

edition 

13.06 –NGL- The power of TED developing effective presentation skills 

23.01 –Cambridge- The power of storytelling: young learners 

29.01- MM Publication – ‘Reading for ZNO” 

18.12-- MM Publication- Can learning reading be fun and effective? Definitely 

yes! 

27.11- NGL- ‘the write stuff:  teaching writing and spelling to young 

learners’ 

2019 

12.03 - Oxford- Why do we need EAR word lists and what can we do with them? 

5.03– Oxford- Exam trainer is your guide to successful exams 

13.03 –Oxford- The use of the first language in EMI- how to tell parents 

19.03 - Oxford-  Bring stories alive-The role of storytelling in the ELT classroom 
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7.03- MM publication –Inspire your students to create a project 

12.03 - NGL-Helping learners develop a critical eye in the ELT classroom 

16.04 –Oxford –Teaching with technology 

18.04 - Oxford –Say the right thing at the right time: teaching pragmatic 

competence 

Баканьов Д.Г. - участь у вебінарі “Immersive games and English language 

learning” 20.03.2019 (Cambridge Assessment English);  участь у вебінарі “ Effective 

Assessment Techniques” від 31.03.2019 (Cambridge Assessment English) 

Гридчина Н.В. - 16.08.2018 року брала участь у вебінарі «Розвиток 

творчого потенціалу учнів під час уроків музичного мистецтва» Свідоцтво № 

В35- 235860 (2 акад.години) 

Жевак З.В.: 

17.10.2018р. «Формування читацьких інтересів за допомогою хмарних 

технологій. Буктрейлер – сучасна форма реклами книг»(2 год.) Сертифікат 

13.03.2019р. «5 наукових, 5 методичних і 5 практичних секретів вивчення 

 творів постмодернізму у школі»(3год.); Сертифікат 

28.03.2019р. «Піди туди, не знаю куди. Принеси те, не знаю яке. АБО Як 

написати зв’язне висловлювання на 20 балів»(2 год.) Сертифікат 

30.03.19р. «Особливості використання флеш-карток у процесі вивчення 

української мови та літератури»(2 год.) Свідоцтво 

2.04.2019р. «Україна – Гоголь - Японія»(3 год.) Сертифікат 

5.04.2019р. «Практичний кейс: сучасні освітні інструменти в роботі вчителя 

з учнями покоління Z »(3 год.); Сертифікат 

25.04.2019р. «Ігрові методики для розвитку мовлення» Свідоцтво 

Сокол О.С. 

Онлайн-курси «Конфлікт інтересів: треба знати!», «Критичне мислення для 

освітян», «Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо?» вебінар 

«Проблеми сучасної шкільної освіти: витоки та перспективи». 

Небрат Є.В. 

Вебінар освітнього проекту «На урок»» «Онлайн-ресурси для організації 

практичної роботи з візуальними джерелами інформації» 

Вебінар на методичній платформі   «Критичне мислення» - «Як розвивати 

критичне мислення в учнів». 

Давидова Л.О. 

Вебінар освітнього проекту «На урок» «Медіаграмотність: Соціальні мережі 

у розвитку і саморозвитку вчителя»  
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Сертифікат учасника вебінару освітнього проекту «На урок» 

«Медіаграмотність: Соціальні мережі у розвитку і саморозвитку вчителя» №В70-

256006 

Сертифікат супервізора з підготовки до ЗНО з історії освітнього проекту 

«Крок до Херсонського ВИШУ» 

Небрат Є.В. 

Сертифікат учасника вебінару освітнього проекту «На урок»» «Онлайн-

ресурси для організації практичної роботи з візуальними джерелами інформації» 

№В71-256178 

 

На базі Опорного закладу здійснюється психолого-педагогічний 

супровід експериментальних досліджень: 
- «Створення та апробація методичної системи навчання основам 

робототехніки як складової STEM-освіти» 

- «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

початкової освіти  в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти» на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2017 

– 2022 роки 

- Науково-педагогічний проект "Інтелект України" 

Під час супроводу: 

На основі узагальнених результатів попередніх етапів складено звіти, 

програми проведення наступного етапу; 

розширено базу експериментальних досліджень: Приморська філія 

опорного закладу стала учасником Всеукраїнського дослідження ««Формування 

позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (оформлено заявку, 

аргументовано внесення закладу освіти до переліку закладів учасників 

дослідження) 

проведено:  

кількісний аналіз та наочно-графічне представлення результатів досліджень 

учнів та вчителів школи І та ІІ ступеня навчання (учасників експериментів) 

обробку та узагальнення результатів роботи з обдарованими учнями закладу 

освіти (координація діяльності щодо проведення діагностування, кількісний 

аналіз представлення результатів,  заповнення Банку Обдарованих) 

науково-методичне навчання вчителів: Консультативно-методичні ради  

- І Всеукраїнська конференція «Розвиток життєвої компетентності 

особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, 

інклюзивний виміри»  
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- Всеукраїнська науково-практична конференція «Онлайн освіта: від теорії 

до практики»  

- ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-

методологічні основи розвитку освіти й управління навчальними закладами»  

Навчальний тренінг «Освітнє середовище НУШ»  (природничо-

математичний цикл) 

Навчальний семінар  «Робота з хмарою Google» 

Навчальний тренінг «Освітнє середовище НУШ» (філологічний цикл) 

Круглий стіл «Авангард суспільних змін «Нова Українська Школа», 

«Інтелект України» 

Цикл показових фрагментів уроків «Методи викладання навчального 

матеріалу, засновані на співпраці» 

Педагогічний консиліум «Організація навчально-виховного процесу в 

адаптаційний період» 

 

ВИХОВНИИ  ПРОЦЕС  
У  2018 – 2019  навчальному  році  виховна робота  в Опорному закладі – 

Скадовський навчально-виховний комплекс  «Академічна  гімназія» 

здійснювалася відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243; Указу 

Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641/2015 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

Заходів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах»,  обласної  комплексної  програми  

національно-патріотичного  виховання  «Дитина – громадянин – патріот  

Батьківщини»  на 2016 – 2021 роки, затвердженої  розпорядженням  голови  

Херсонської обласної державної  адміністрації  від  05.08.2016 року  №  584  . 

Саме  з  цією  метою  впродовж  навчального року методичне об’єднання  

класних  керівників ОЗ СНВК «Академічна гімназія» працювало  над 

проблемним питанням  «Виховання  внутрішньої  культури  особистості  

учня, здатного адаптуватися  в  сучасному  соціумі,  через  формування  

духовності, патріотизму  та  активної  громадської  позиції». 
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На  початку  навчального  року  головні зусилля  всього  педагогічного  

колективу  було зосереджено на формуванні в учнів ключових компетентостей 

шляхом підвищення не  лише  якості освіти,  а  й  виховного  процесу  в  цілому. 

Особлива увага зверталася на створення відповідних психолого-педагогічних 

умов, що сприяли організації освітньої, позаурочної та позакласної діяльності, 

позашкільної освіти, роботі шкільної організації учнівського самоврядування, 

взаємодії з батьками  тощо. 

На реалізацію поставлених цілей було сформовано завдання у вигляді 

конкретних змін у виховному процесі, а саме:  

 створення насиченого освітнього простору,  що  сприятиме створенню, 

розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи 

школи;  

 індивідуалізація  виховання;  

 формування високого рівня комунікативної культури; створення умов для 

самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, 

прогнозування результатів власної діяльності, для особистісного зростання 

кожного учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-

педагогічний супровід;  

 перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками; 

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота 

організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-

патріотичне, екологічне виховання, правове,  превентивне, художньо-естетичне. 

Виховні заходи, об’єднані в тематичні місячники, декади, тижні, 

проводилися згідно з планом  виховної  роботи   закладу освіти на  2018 – 2019  

навчальний рік. 

Велика  увага  в  Опорному  закладі  приділяється  становленню  та  

розвитку  кожної  дитини  як  особистості,  захисту  її  прав  та  інтересів. 

Із  метою  забезпечення сприятливих умов життєдіяльності дитини  та  

сприяння гармонійному  розвитку особистості учня в  Скадовському  освітньому  

окрузі  діє  соціально-психологічна  служба. 

На  початку  кожного  року оновлюється  банк даних категорійних  

здобувачів  освіти,  а  також дітей та родин, що опинилися у складних життєвих 

обставинах, та учнів, що знаходяться у групі посиленого психолого-

педагогічного контролю,  за  потреби оформлюються   акти обстеження умов 

проживання дітей за місцем проживання родини  та  здійснюється соціальний та 

психологічний супровід дітей та родин, що  потребують  допомоги  практичного  

психолога  та  соціального   педагога. 
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Протягом навчального  року проводилася консультативна робота з учнями, 

батьками, педагогами. Кількість наданих консультацій 65: учням – 28 (основні 

проблеми звернення: психологічні особливості міжособистісних стосунків, 

гендерні взаємини, підвищення самооцінки та впевненості у собі, формування 

емоційно-вольової сфери, взаємини у сім’ї, улагодження конфліктних питань, 

профілактика порушень навчальної дисципліни, запобігання психологічного 

тиску серед однолітків та витіснення агресивної поведінки, профілактика 

пропусків уроків без поважних причин); батькам – 9 (психологічні особливості 

дитини на різних етапах розвитку особистості, проблема «батьки й діти», 

формування позитивних рис характеру, профілактика порушень навчальної 

дисципліни, профілактика пропусків уроків без поважних причин. ); вчителям – 

38 (особливості взаємин у класному колективі, особливості поведінки та 

неуспішності учнів, організація роботи з колективом, з окремими учнями, 

профілактика пропусків уроків без поважних причин).  

Упродовж  навчального  року  практичними  психологами  школи  

проведено  ряд  діагностичних   досліджень  серед  усіх  учасників  освітнього  

процесу. З учнями 1 класу проведена діагностика психологічної готовності 

першокласників до шкільного навчання (Методики: адаптація «Дерево», «Мій 

клас», Методика Психолого-діагностичний мінімум для учнів 1-х класів 

(Методика Н.А.Побірченко «Базовий компонент»).  

Був здійснений контроль за адаптацією  здобувачів  освіти  5 класу до 

нових умов навчання: дослідження мікроклімату у класному колективі, 

діагностика рівню адаптації. (Методики: «Дерево», «Мій клас», анкета для 

вивчення рівню пізнавальної активності та анкета по адаптації до 5 класу, анкета 

«Що заважає навчанню?», опитувальник «Риси ідеального вчителя» (за 

методикою С. Шевченко), «Ставлення до навчальних предметів» опитувальник 

за методикою С. Левченко) 

 З учнями 6 – 11 класів за  проведено моніторингове дослідження за 

методиками - опитувальник «Риси ідеального вчителя» (за методикою С. 

Шевченко), «Ставлення до навчальних предметів» опитувальник за методикою 

С. Левченко. 

 З учнями 9 – 11  класів були проведені психодіагностичні заходи з метою 

виявлення професійної спрямованості учнів (Методики: «Тест професійної 

спрямованості Голанда», «Диференційно-діагностичний опитувальник», «Карта 

інтересів»). 

 Поводилась психодіагностична робота з обдарованими дітьми (оновлення 

банку даних), психологічна підтримка та допомога в соціальній адаптації. 
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2 червня 2019 року представники Шкільних служб порозуміння 

Антонівської та Приморської філій ОЗСНВК "Академічна гімназія" брали участь 

у фестивалі "Я маю право!", який проводився Міністерством юстиції України у 

м.Києві з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. 

Юні медіатори поділилися своїм досвідом роботи у сфері медіації. 

Розповіли, як долати конфліктні ситуації та протидіяти булінгу й жорстокості 

серед школярів.  

Міністр юстиції Павло Петренко високо оцінив діяльність шкільних служб 

порозуміння ОЗСНВК "Академічна гімназія". 

23  квітня  учні   Опорного закладу – Скадовський навчально-виховний  

комплекс  «Академічна  гімназія», діти, батьки  яких  визнані  учасниками 

бойових  дій, активісти  учнівського самоврядування  та  рою  «Гармаші»,  у  

рамках  благодійної  акції  «Великодень  єднає  громаду», організованої  за  

сприяння громадських організацій міста та  Скадовської  міської  ради,  взяли  

участь  у випіканні  пасхальних  пасок  та  смаколиків  для  воїнів  ООС. 

(Додаток 4) 

Волонтерська  робота завжди  була і є  пріоритетним  напрямом  роботи  

педагогічного, учнівського  та батьківського колективів  Опорного закладу - 

Скадовський  навчально-виховний  комплекс  «Академічна  гімназія». 

Традиційно  на  початку  нового  навчального  року  було  створено рій 

«Гармаші», який, об’єднавшись  із самоврядуванням та Президентською  радою, 

координував роботу всіх класів-родин  у  даному напрямку   протягом  року.  

За підтримки та безпосередньої участі учнівського самоврядування  було 

здійснено безліч добрих справ, особливу увагу приділено допомозі учениці ОЗ 

СНВК «Академічна гімназія» - Кравченко Марії,  яка  другий  рік  поспіль  

бореться  із  важкою  недугою – онкохворобою.  

Провідним  аспектом  діяльності  в  даному  напрямку  стала  робота  по 

наданню  допомоги  дітям – дітям, що  опинилися  у  важких  життєвих  

обставинах, діти,  що  перебувають  у  тимчасово  окупованій  території  або  так  

званій  «сірій  зоні», дітям  із  обмеженими  можливостями, дітям,  батьки  яких  

визнані  учасниками  бойових  дій  на  Сході  України. 

За 2018 - 2019 навчальний рік  було  організовано  участь у таких акціях: 

 Акція по збору макулатури «Збережемо ліс для нащадків», цього року 

гімназисти зібрали понад 5 тисяч гривень, які було витрачено на благодійні цілі 

(придбання  канцелярських  виробів, розвиваючих  ігор  та книжок  для  дітей, 

що  опинилися  в  СЖО). 

 Акція «Святий Миколай крокує планетою» - команда «Гармаші» спільно 

з Президентською  радою  гімназії в  рамках святкування Дня Святого Миколая 
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відвідали реабілітаційний центр для дітей з вадами розвитку «Надія» та 

подарували вихованцям приємні  хвилини  спілкування, свою  творчість  та  

гостинці.  

     Традиційною  для  здобувачів  освіти  напередодні  Великодніх  свят  є  

благодійна  акція  «Привітай  бійця  з   Великоднем!»  І  цього року  вона  

отримала  значно  більші  масштаби. 

 Другий   рік  поспіль  здобувачі  освіти  6  класу  Антонівської  філії  

(класний  керівник  Телих  Тетяна  Вікторівна)  підтримують  зв'язок  із  учнями  

Параскіївської  школи  Бахмутського  району.  Діти  даної  школи  перебувають  

у  так  званій  «сірій  зоні»,  а  тому  саме  й  виникла  у  них  потреба  

спілкуватися  зі  своїми  ровесниками  інших  регіонів  України.  Антонівські  

козачата  радо  відгукнулися  на  дану  пропозицію  та  з  задоволенням  

підтримують  однолітків  із  Бахмутського  району.  Діти  обмінюються  листами, 

привітальними  листівками, газетами  та  поробками, виготовленими  власноруч, 

колажами, готують  різні  вікторини  для  охочих  та  конкурси, знайомлять  із  

особливостями  рідного  села  та  району. 

До  цього  спілкування  радо  долучилися  батьки  учнів  та  вчителі. 

За  підтримки  мами  шестикласника  Мосійчук  Світлани  Миколаївни  

було  організовано  вироблення  Пасхальних  магнітів  для  учнів  підшефної  

школи. Ці  сувеніри, виготовлені  з  любов’ю  учнями  власноруч,  стануть  

чудовим  подарунком  до  Великодніх  свят. 

Класний  керівник  6  класу  Параскіївської  школи, учитель  зарубіжної  

літератури, Олена  Володимирівна  Лукашевська  підготувала  для  вихованців  

Антонівської  філії  літературознавчий  конкурс  та  добірку  есе  юних  

бахмутців  «Щастя  поруч…»   

Проте  одним  із найважливіших напрямків роботи  Президентська  рада 

визначила  для себе допомогу учениці  6  класу Кравченко Марії,  яка  впродовж  

двох  років  намагається  подолати  важку  хворобу – онкологічне  захворювання. 

Цей  напрямок  роботи, є  дуже актуальним  для  нашого навчального закладу, 

увесь колектив ОЗ СНВК «Академічна гімназія» чекає з нетерпінням на 

повернення Марійки. Тож  звіт  демонструватиме  презентацію  волонтерської  

роботи  рою  «Гармаші». 

Створено системний і цілеспрямований комплекс заходів на 2018-2019 н.р. 

для сприяння виховання моральних якостей здобувачів освіти, формування 

активної життєвої позиції, покращення стосунків між учасниками освітнього 

процесу, а головне поліпшення здоров’я учениці Кравченко М.  

Осінній  ярмарок, що  було  проведено у рамках проекту,  дав  можливість  

об’єднати  всіх  небайдужих  до   людського  горя  людей – школярів, батьків  та  
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громадськість  міста.  У  ході  благодійного  ярмарку  було  зібрано  понад  

десять  тисяч  гривен (!).  Завдяки   цим  коштам  Марійці  було  оплачено  ще  

один  курс  хіміотерапії.  (Додаток 6) 

 Акція  милосердя  «Серце надії»  

Протягом лютого місяця в OЗСНВК «Академічна гімназія» 

було  проведено  низку заходів та акцій на підтримку Кравченко М. Лідери  

шкільного  самоврядування  вирішили підтримати ідею громадської організації 

«Розвиток Скадовського краю» у виготовленні  та  розповсюдженні  текстильних 

валентинок, адже це чудова нагода порадувати свою другу половинку та взяти 

участь у добрій справі. Валентинки можна було придбати за  20 гривень, а всі 

зібрані кошти від їх реалізації пішли на допомогу в реабілітації та лікуванні 

нашої учениці Марії Кравченко.  

Однокласники  надають  постійну  моральну  підтримку  Марійці,  

спілкуються  в  соціальних  мережах, коли  вона  перебуває  на  лікуванні  в  

Києві  та  Москві,  відвідують  вдома, готують  різноманітні  сюрпризи  та  

привітання  до  свят, випікають  та  дарують  різноманітні  солодощі  й  

смаколики, виготовлені  власноруч, вітають  із  днем  народження, запрошують  

на  родинні  свята  класу  та  школи. 

І. Ціннісне ставлення до себе (морально-етичне виховання, формування 

здорового    способу життя) 

У Скадовському освітньому окрузі відповідно  до  плану  роботи  

навчального  закладу  було  проведено  05  вересня  День  Здоров’я  під  гаслом  

«Здорова  дитина  -  здорова  країна».  

   Здобувачі  освіти  Скадовського  освітнього  округу  взяли  участь  у  

різноманітних  спортивних  заходах.  Прекрасною  мотивацією  для  формування  

здорового  способу  життя в  учнів  стала  урочиста  лінійка  «Здоров’я  -  мудрих  

гонорар». У  ході   проведення  годин  спілкування  вихованці  закладу  

ознайомилися  із кращими  спортсменами  Херсонщини  та  їх  участі  в  

змаганнях  різних  рівнів.  Але  найбажанішою  для  учнів  залишилася  

мандрівка  до  Країни  Здоров’я, подорожуючи  якою  вихованці долали  

перешкоди  на  кожній  станції  – комбінована  естафета, «Попади  в  ціль», 

перетягування  канату  та  станція  «Вибивний». 

Спортивне  свято  - це  дійство,  що  об’єднало  всіх, закоханих  у  спорт,  адже  

«спорт -  це  гармонійний  рух, чіткий  ритм, найактивніша  форма  існування» 

(О. Пахмутова). 

19  жовтня  здобувачі  освіти  5-х  класів  люб’язно  запросили  всіх  

охочих  на  спортивне  свято  «Віват, родино!»  Упродовж  усього  дійства  

команди, сформовані  з  батьків  та  дітей, навчалися  злагоджено працювати  в  



Звіт директора Скадовського освітнього округу за 2018 – 2019 н.р. 

 

команді, швидко  приймати  рішення  та  нести  персональну  відповідальність  

за  нього, відпрацьовуючи  різні  спортивні  техніки.  

Різноманітні  конкурси   - біг  з  надувною  кулькою, садіння  та  збір  

картоплі, відгадування  загадок, біг  із  тенісною  ракеткою, моделювання  

українського  прислів’я  на  швидкість  та  попади  в  ціль -  ні  на  хвилину  не  

давали  можливості  зневіритися  у  власних  силах,  адже  перемога  для  

кожного  з  учасників  була  такою  бажаною! 

Попереду  нові  спортивні  перемоги  та  здобутки, проте  саме  в  цей  день  

фортуна  була  схильною  для  учнів  5 – Б  класу,  які  й  посіли  І  місце  в  

змаганнях! 

V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

27  листопада  2018  року  на  базі  Зразкового  музею  історії  школи  

відбувся  обласний семінар  керівників  музеїв  при  навчальних  закладах.   

Солісти  Зразкового дитячого  джазового  біг-бенду  «Сурма» міста 

Скадовськ (керівник  Білошапка  В.Ф.) зустрічав  усіх  учасників  музичною   

композицією, налаштовуючи  на  позитивну  співпрацю. Гостей  школи вітали 

заступник  голови  Скадовської  районної  державної  адміністрації  Зеленюк  

С.В., секретар  Скадовської  міської  ради  Сокольчук  О.М., начальник  

районного  відділу  освіти  Дудченко О.М. 

Інтерактивна  вправа  з  використанням  ЛЕГО, проведена  директором  ОЗСНВК  

«Академічна  гімназія»   Соценко  Г.О., у  невимушеній  обстановці  

познайомила  присутніх  один  із одним,  а  головне  дала  можливість  

усвідомити  важливість використання  музейної  педагогіки  в  сучасному  

освітньому  середовищі. 

Шкільна  рада  музею  провела інтерактивну  екскурсію, знайомлячи  з  

основними  віхами  історії  Першої  в  місті. Виховний  захід, присвячений  

поповненню  експозиції  «Хоробрі  серця»,  не  залишив  байдужими  всіх  

присутніх. Учитель  Захисту  Вітчизни, майор  запасу, який  перебував  

упродовж  трьох  років  у зоні  АТО, Калашников  М.К. передав  до  музею  

історії  школи  фото, обереги, виготовлені  нашими  учнями. 

Завідуюча  шкільним  музеєм  Давидова  Л.О.  презентувала  систему роботи  

музею та  використання  музейної  педагогіки  в  освітньому  середовищі. 

Усі  учасники  обласного  семінару  відзначили  якісну  підготовку  та  

володіння  краєзнавчим  матеріалом  екскурсоводів  музею,  рівень  національно-

патріотичного  виховання  здобувачів  освіти  ОЗСНВК  та  артистизм  

вихованців закладу. 

Музей  історії  школи  - центр  навчально-виховної  діяльності. Він  залишається  

й  сьогодні  живим  ланцюжком,  що  об’єднує  минуле  та  майбутнє. Атмосфера  
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музею  виховує, дає  можливість  відчути  себе  частинкою  історії, саме  тому  

сьогоднішні  здобувачі  освіти  обов’язково  зроблять  свій  внесок  у  літопис   

шкільного  життя. 

VІ. Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва 

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек «Шкільна 

бібліотека – центр творчого розвитку дитини» 2 жовтня для здобувачів освіти 5-

Б класу проведено літературну подорож «Криниця людської мудрості В.О. 

Сухомлинського. Кожна зустріч з неперевершеними казками В.О. 

Сухомлинського – це яскравий «Вогник у вікні», що заглядає у душу кожної 

дитини та спонукає до самовдосконалення, самореалізації  особистості. 

4 жовтня здобувачі початкової освіти 4-Б класу, використовуючи творчу 

спадщину В.О. Сухомлинського, розвивали морально-естетичні навички та 

уміння  у мистецькому пленері «Юні художники-ілюстратори творів В. 

Сухомлинського».  Діти з захопленням та радістю ділилися думками та 

враженнями від прочитаних казок, виплескували на папір власне, неординарне 

образне мислення. 

10 жовтня  для здобувачів початкової освіти 4-А та 4-в класів  проведено  

відкритий урок читання ««Книги, які виховують високі гуманні почуття» в 

рамках місячника шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – центр творчого 

розвитку дитини». Казки В.О. Сухомлинського  - це  невичерпне джерело 

мудрості, гуманності, доброти  та виховання любові до читання. Година 

бібліотворчості  під гаслом  «Читаємо, малюємо, граємо»  розкрила широкий 

діапазон креативного  образного мислення  кожного гімназиста. 

11 жовтня для п’ятикласників бібліотекарі підготували літературний 

вернісаж «Казки, що вчать добра й любові», використовуючи літературну 

спадщину В.О. Сухомлинського.  Торкаючись душею та серцем  невичерпної 

криниці добра, людяності та гуманності  учні розвивають власні  моральні та  

творчі якості, вбирають по краплиночці  велику любов до літератури і 

мистецтва. 

18 жовтня  наймолодші здобувачі освіти  3 –А класу ОЗ СНВК «Академічна 

гімназія» зустрілися з неперевершеними, повчальними ,  наповненими добром  

казками  В.О. Сухомлинського  на книжкових бібліотечних посиденьках «Що 

за диво ці казки?» Образи  героїв  дарували   захоплюючі враження, спонукали 

до виявлення свого  ставлення до їх вчинків, і на осінніх листочках діти  з 

радістю записали найважливіші  моральні якості людяності.  

Вони  відгадували з яких саме творів  В.О.Сухомлинського герої  чинно 

крокують  на подіум, які вражаючі слова автор вклав у їх уста, до яких дій 

направляв. Ця зустріч  допомогла дітям зрозуміти велике значення літератури і 
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мистецтва, розширила їх кругозір, сприяла вихованню доброго художнього 

смаку, любові до читання. 

Гостинно відчинила свої  двері майстерня «Дитина - це метелик з росою на 

крилі»,  організовану бібліотекарями  ОЗ СНВК «Академічна гімназія « для 

наймолодших здобувачів освіти – другокласників. Шедеври маленьких умільців 

вражають знанням творчості В.О. Сухомлинського, щирою любов’ю  та 

неординарним відтворенням прочитаного . Сьогодні  автор як різнобарвний 

метелик торкнувся  легенько, невимушено і чуттєво  душі та  серця кожного, не 

залишивши місця  для байдужості.   

  22 жовтня бібліотекарями підведено підсумки мистецького пленеру 

«Юні художники-ілюстратори творів В.О. Сухомлинського». Вручені 

подяки, гучні оплески та щирі усмішки сьогодні були адресовані 

найактивнішим, найталановитішим здобувачам освіти 4-х класів за їх 

неперевершені, майстерні, креативні ілюстрації. 

 23 жовтня виховання творчої, освіченої людини виданнями В. 

Сухомлинського  є  надзвичайно  потрібним  та важливим чинником    

інтелектуального  розвитку особистості. Урок-діалог «Посіяні зерна  

вихованості та доброти» (за книгою «Серце віддаю дітям») для здобувачів 

освіти 8-В класу  ОЗ СНВК «Академічна гімназія» в рамках місячника шкільних 

бібліотек сприяв справжній дискусії, в ході якої кожен висловлював  власну 

точку зору, думку  з приводу цитат великого  педагога-мислителя. Свої  

міркування учні також  виклали   в творчих роздумах , які згодом будуть 

оформлені брошурою. 

 24 жовтня  «Природа  здатна створити стан  духовної  готовності дитини 

до сприйняття …» - ці слова В.О. Сухомлинського стали ключовими  у 

проведенні   віртуальної  екскурсі ї  «Під голубим небом Скадовська» для   

здобувачів освіти  6-А класу . Надзвичайно мальовничі куточки нашого міста  

завжди вражають усіх своєю красою, неповторністю, надихають підростаюче 

покоління до самовдосконалення та вияву творчих нахилів 

Бібліотекарі ОЗ СНВК «Академічна гімназія» до Дня української  

писемності  та мови провели бібліотечний урок «  Ти наше диво калинове - 

кохана українська мово !» для здобувачів освіти 5 –Б класу . Конкурси 

«Прогулянка з рідним словом»,  «Інтелектуальний спринт», лінгвістична гра – 

естафета «Чари рідної мови» - підтвердили , що написане слово  несе крізь 

століття голос людської душі,зачаровує своєю милозвучністю, неперевершеним 

багатством епітетів, порівнянь, доброзичливістю і добротою. Тож пишаймося і 

вивчаймо українську мову  щоденно, плекаймо кожне її слово!  «Я люблю 

українську мову»! – цей заклик  відізвався у серці кожного! 



Звіт директора Скадовського освітнього округу за 2018 – 2019 н.р. 

 

15 листопада до Міжнародного дня толерантності проведено бібліотечний урок 

«Толерантність – » для здобувачів освіти 7- В класу.  

20 листопада бібліотекарі ОЗ СНВК «Академічна гімназія» провели 

бібліотечний урок «Україна – це територія гідності й свободи» до Дня Гідності 

та Свободи для здобувачів освіти 8-А класу. Переклик  від імені очевидців «Я 

бачив гідність в очах…» , полум’яні слова віршів з уст  школярів звучали  

піднесено-патріотично з почуттям гордості та любові до рідної України.  Події 

Майдану сколихнули  авдиторію, не залишивши байдужою жодної душі! 

5 грудня до Дня прав людини бібліотекарі ОЗ СНВК «Академічна 

гімназія» запросили здобувачів освіти 3 –Б класу(класовод  Пікуль О.І.)  в 

бібліоподорож просторами світового океану «Прав та Обов’язків». Ігри, 

конкурси, вікторини, інсценізації  з казковими героями познайомили з 

правилами, що є обов’язковими для всіх громадян країни та навчають поважати 

один одного.  

Інформація з питань виховної роботи  висвітлюється та постійно оновлюється 

на офіційному  веб-сайті  опорного  закладу  - Скадовський  навчально-виховний  

комплекс  «Академічна  гімназія»  та   сторінці у Фейсбуці. 

  Для висвітлення новин щодо національно-патріотичного виховання на веб-

сайті Опорного закладу Скадовський навчально-виховний комплекс 

«Академічна гімназія» було створено розділ «Виховуємо патріотів». Після  

кожного  проведеного  заходу  вся  інформація  розміщується  в  цьому  розділі. 

За 2018-2019 навчальний  рік було розміщено такі статті: «Масляна», 

«Шевченківські дні», «Моя земля – Україна», «Герої не вмирають», «Козацькі 

розваги», «Допомога Кравченко М.», «Мені народ у спадок мову передав…», 

«Тиждень гідності», «Ярмарок Осінні барви рідного краю», «Із досвіду роботи з 

національно-патріотичного виховання», «Ми діти твої, Україно!», «Мій пошук і 

творчість тобі, Україно!»,  «Поезія Шевченка - то музики народної душа!». 

Про  заходи  даного  напрямку  вміщено  статті в  районних  онлайн-  газетах   

«Скадовські  новини»  та  «Скадовська  палітра», на сайті м.Скадовська та 

Скадовського району та на офіційній  сторінці ОЗСНВК «Академічна гімназія» у 

фейсбуці. (Додаток 8) 

      Робота органу учнівського самоврядування проводиться на достатньому 

рівні, але потребує постійного удосконалення та залучення якомога більшої 

частини учнівської молоді, пошуку сучасних ефективних форм діяльності 

цікавих саме дітям та молоді. 

Не  лише  плідною  та  насиченою, а  й  результативною  була  виховна  

робота  в  Опорному закладі - Скадовський  навчально-виховний  комплекс  

«Академічна  гімназія»  у  2018 – 2019 навчальному  році. 
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           Про  це  свідчить  моніторинг результативності  та  участі   здобувачів  

освіти  в    районних  конкурсах  та  Всеукраїнських  акціях: 

 ІІ  місце  в  районних змаганнях із футболу «Шкіряний м’яч»  у  раках  

проведення   ІІ-го етапу обласної Спартакіади серед учнів закладів  (Савонік  

С.В.,  21.09.2018) 

 І місце  «Старти  надій»  у  рамках  проведення  районної  Спартакіади  

учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів (17.10.2018, Савонік  О.В.) 

 ІІІ  місце   в  районних  змаганнях  з  кульової  стрільби   (Калашников  

М.К.) 

 І  місце  в  зональних  обласних  змаганнях  «Старти  надій» 

 І  місце  в  районних  змаганнях  із  волейболу 

 Районного  етапу  конкурсу  «Моя  земля…» 

 І місце  -    Якуб  Стефанію  (ученицю  11 – А класу); 

 ІІ місце  -  Макарову  Єву  (ученицю  3 – В  класу); 

 ІІІ  місце  - Олійник  Юлія (ученицю  9 – В  класу). 

 І  місце       в  районних  змаганнях   з  тенісу  (Меркун І.Ф.) 

 І  місце  в  ІІ-му (районному) етапі Всеукраїнського спортивно-масового 

заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» 

 І  місце  в  районному  турнірі  з  футзалу  пам’яті  В. Белікова 

 І  місце  в  районній  Спартакіаді  школярів  із  волейболу 

 І  місце  в  районному етапі обласної екологічної акції  «Букет замість 

ялинки»  (Бакала  І.М. – Ясиненко  Єлизавета  11 – Б  клас) 

 ІІ  місце  в  змаганнях  із  тенісу, присвяченому  Дню  Соборності 

 І  місце  в  обласному  етапі обласної екологічної акції  «Букет замість 

ялинки»  (Бакала  І.М. – Ясиненко  Єлизавета  11 – Б  клас), номінація  

«Новорічна композиція» 

 ІІІ місце  - Якуб Стефанія (Балабанова І.В.) конкурс «Поетичний камертон 

Ліни Костенко» 

 І  місце в  щорічному  Всеукраїнському фестивалі-конкурсі  «Молодь 

обирає здоров’я» 

 ІІ  місце   у    Спартакіаді допризовної молоді серед юнаків  2002-2004 р. н.                                                              

   V  місце  у  Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі 

«Козацький гарт»    (Золотаревський  О.Л.)    

    

 І   місце  в  районних змаганнях  «Тато, мама я – спортивна сім’я»    

(Меркун І.Ф.)     

 ІІ   місце  в  змаганнях  районної  спартакіади  серед  учнів  

загальноосвітніх навчальних  закладів  2018 – 2019 н.р. з легкої  атлетики  
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   Усе  це  є  яскравим  свідченням  того, що проведена адресна робота  є 

потрібною для  цих  категорій  людей, а головне – вона  допомагає   виховати  

людяність  та  толерантність,  уміння  прийти  на  допомогу  іншим  та  

простягнути  руку допомоги ближнім. 
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Використання батьківських коштів  
Фінансово-господарська діяльність 2018-2019 рік 

 

Клас 
Сума за 

протоколо
м, грн. 

Не 
здано, 

грн. 

Зібрано 
коштів, 

грн. 
Інформація 

Всього по 
кожному 
класу,грн. 

 
1-А 6 100,00   

1 600,00 матер. маг. "Шанс" 
6 100,00 

 4 500,00 шкільні меблі каб.№18 
 1-Б 5 550,00 5 550,00 -   - 

 

1-В 3 850,00   

2 000,00 ролети в клас 

3 850,00 
 1 527,00 проек. екран каб.№9 
 265,00 матер. маг. "Шанс" 
 58,00 лампи в коридор 1- й поверх 
 

2-А 4 300,00   
503,00 телевізор каб.№3 

4 300,00 
 3 797,00 роботи каб. Хімії 
 

2-Б 3 850,00   

1 200,00 мат. для обтяжки стільців каб.№15 

3 850,00 

 444,00 лампи в коридор 1- й поверх 
 550,00 ноутбук корпус №2 
 399,00 фарба для кабінеті 
 500,00 роботи в кабінеті 
 

757,00 роботи каб. хімії 
 2-В 4 150,00   4 150,00 роботи в каб.хімії 4 150,00 

 
2-Г 4 800,00   

1 850,00 ролети 4 шт. каб.№11 корпус 2 
4 800,00 

 2 950,00 телевізор каб.№3 
 

3-А 4 700,00   

1 629,00 бумбокс корпус №2 

4 700,00  1 529,00 бактерицидна лампа корпус №2 
 1 542,00 телевізор каб.№3 
 

3-Б 7 250,00   
2 560,00 матеріали для стільців каб.№15 

7 250,00 
 4 690,00 роботи в каб.хімії 
 3-В 6 450,00   6 450,00 ноутбук корпус №2 6 450,00 

 
4-А 6 650,00   

2 908,00 матер. маг. "Шанс" 
6 650,00 

 3 742,00 лінолеум кб.№12 
 

4-Б 2 850,00   

1 540,00 
проек. екран каб.№11 

2 850,00 
 500,00 заправка картриджа 
 277,00 колонки для комп'ютера 
 300,00 бумбокс корпус №1 
 233,00 телевізор каб.№3 
 

4-В 5 900,00   
4 300,00 класна дошка каб.№43,36 

5 900,00 
 1 600,00 матер. для обтяжки стільців каб№15 
 

5-А 5 050,00   
4 000,00 мат.на стелю каб. 

5 050,00 
 1 050,00 телевізор каб.№3 
 5-В 6 300,00   6 300,00 металопластикові двері каб№41 6 300,00 
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5-Б 3 450,00   

2 100,00 робота стелі 1-й поверх 

3 450,00 
 1 238,00 телевізор каб.№3 
 80,00 комп'ютерний шнур 
 32,00 роліроль 
 6-А 5 550,00   5 550,00 матеріали на стелю каб.№27 5 550,00 

 
6-Б 6 300,00   6 300,00 

мателіали та робота на ремонт стелі 
каб№42 

6 300,00 

 
6-В 6 100,00   

3 000,00 робота стелякаб.№37 
6 100,00 

 3 100,00 жалюзі каб.№37 
 

7-А 3 950,00   

1 450,00 мат.на стелю каб.№36 

3 950,00 

 400,00 художній малюнок каб.№21 
 100,00 плата за послуги "Нова пошта" 
 145,00 вазони для квітів 
 421,00 шланг для поливу 
 1 434,00 телевізор каб.№3 
 7-Б 4 350,00   4 350,00 металопластикові вікна каб№38 4 350,00 

 
7-В 4 325,00   

2 225,00 мат.на стелю каб№37 
4 325,00 

 2 100,00 жалюзі каб.№37 
 

8-А 4 600,00   
4 200,00 жалюзі каб.№36 

4 600,00 
 400,00 світильник на стелю каб.№36 
 

8-Б 1 500,00   
1 250,00 комплект для креслення каб.№38 

1 500,00 
 250,00 фарба для актового залу (батареї) 
 8-В 4 150,00   4 150,00 мат.для стелі каб.№36 4 150,00 

 9-А 4 700,00   4 700,00 металопластикові двері  в каб.№35 4 700,00 

 9-Б 2 950,00   2 950,00 металопластикові двері для каб.№27 2 950,00 

 

9-В 5 550,00   

172,00 матеріали для стільців у каб.№16 

5 550,00 

 2 281,00 мат. на стелю для каб.№37 
 871,00 мат.на підлогу для каб.№12 
 84,00 матеріали для освіщ.стелі в каб.№37 
 492,00 кабель для інтернету на 2-й поверх 
 1 650,00 телевізор каб.№3 
 10-А 6 350,00   6 350,00 лінолеум кб.№12 6 350,00 

 

10-Б 4 300,00   

1 100,00 
лампи для стелі в каб.№27,фарба в 
актовій зал 

4 300,00 

 1 200,00 телевізор каб.№3 
 1 400,00 бумбокс для корпусу №1 
 133,00 проекц.екран 
 377,00 фарба для актового залу  
 90,00 серцевина замка 
 

10-В 3 840,00   

318,00 проекц.екран 

3 840,00 

 400,00 ремонт посилювача(актова зала) 
 1 700,00 роботи стеля 2-й поверх 
 

20,00 
придбаня прищіпок для актового 
залу 

 



Звіт директора Скадовського освітнього округу за 2018 – 2019 н.р. 

 

1 402,00 
придбання класної дошки для 
трудового комплексу 

 

11-А 3 450,00   

870,00 проекц.екран 

3 450,00 
 166,00 матеріали для стільців у каб.№16 
 30,00 фарба в актовій зал 
 2 384,00 мат.для стелі в каб.№27 
 11-Б 3 000,00   3 000,00 оплата роботи за стелю в каб.№27  3 000,00 

 

11-В 4 250,00   

350,00 придбання журнального столу 

4 250,00 

 600,00 кл.дошка в каб.№36,43 
 580,00 спенд в каб.№6 
 1 970,00 лінолеум в кб.№16 
 500,00 художній малюнок каб.№21 
 173,00 фарба (актовий зал) 
 51,00 шкаф для пожеників 
 26,00 комп'ютерний шнур для секретаря 
 

Всього 160 415,00 5 550,00 
154 

865,00 
  154 865,00 

 
    

 
 

 
    

 
 

 
Виконано  

№ 
п/
п 

Придбання  Сума  

1 Телевізор "Sharp" каб.№3 корпус №2 11 800,00 

2 Ролети-8 шт. 3 850,00 

3 Жалюзі каб. №36,37 - 6 шт. 9 400,00 

4 Доплата за ноутбук 7 000,00 

5 Проекц.екран - 3 шт. 4 388,00 

6 Бумбокс -2 шт 3 278,00 

7 Бактерицидна лампа 1 529,00 

8 Матеріали для стільців каб. №15 2 800,00 

9 Обтяжка стільців 2 560,00 

10 Шкільні меблі в корпус №2 каб. №18 4 500,00 

11 Комп'ютерні колонки в каб.№16 277,00 

12 Заправка картриджа (секрктарі) 500,00 

13 Класна дошка каб. №36, 56 - 3 шт. 6 282,00 

14 Металопластикові двері каб. № 27, 35,38,41 18 300,00 

15 Художній малюнок каб. №21 900,00 

16 Журнальний стіл 350,00 

17 Ремонт посилювача (актовий зал) 400,00 

18 Стенд у каб. №16 580,00 

19 Шланг для полива 421,00 

20 Вазони для квітів 196,00 
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21 Закупівля матеріалів та робота стелі каб. №41 6 300,00 

22 Лінолеум та матеріали каб.№12, 16 12 062,00 

23 Інтернет кабель для 2-го поверху  492,00 

24 Набір для креслення у каб.№38 1 250,00 

25 Закупка матеріалів у маг. "Шанс" 4 713,00 

26 Матеріали для стелі каб. 327, 36, 37 23 544,00 

27 
Матеріали на фарбування актового залу - 
овітлення 

3 993,00 

28 Робота стеля 1-й поверх каб.№ 27,37 9 800,00 

29 Ремонтні роботи в каб. хімії 13 400,00 

Всього 154 865,00 

 

Подарунки   
№ п/п Матеріали та приладдя
 Сума, грн. 
1 Письмовий стіл в каб. хімії для 
лабор. 2 580,00 
2 Жалюзі та ролети в корпус №2 (6 
шт.) 2 700,00 
3 Жалюзі каб.№ 13, 14, 15 (9 шт.)
 11 399,00 
4 Телевізор у корпус №2 7 599,00 
5 Класна дошка в каб.№13 2 
100,00 
6 Мікрофон в атовий зал 10 386,00 
7 Лазер для проведеня свят (1 шт.)
 787,00 
8 Банер 1 470,00 
9 "Віндкрафт" лінолеум у каб.№ 16
 5 000,00 
10 Оплата роботи стелі коб.№33 3 
200,00 
11 Стенд в 2-й корпус (7 шт.) 2 
000,00 
12 Двері металопластикові каб.№ 
41,38,35,27 (4 шт.) 13 800,00 
13 Шкільна тумба, полички (3шт.)
 3 080,00 
Всього:  66 101,00 
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	Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом у Скадовському освітньому окрузі,  з урахуванням, насамперед, позиції учнів, їхніх батьків, наявного в закладі кадрового та матеріально-технічного забезпечення  забезпечено  вибірково-обов’язк...

