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 Концепція профільного навчання в старшій школі

 «Державні санітарні правила і норми влаштування, 
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного процесу» 

 Статут ЗЗСО

Концепція нової української школи



Створення в сучасних умовах внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти  

• 1. Освітнє середовище закладу освіти:

• -Безпечне.

• - Комфортне.

• -Інклюзивне.

• -Розвивальне.

• -Мотивуюче до навчання.

• -Вільне від насильства та дискримінації.

• 2. Система оцінювання учнів:

• -Відкрита.

• -Прозора.

• -Зрозуміла учням  і батькам.

• -Націлена на розвиток учня.



Створення в сучасних умовах внутрішньої 

системи забезпечення  якості освіти 

• 3.Педагогічна діяльність педагогів як агентів змін:

• -Сучасні освітні технології.

• -Компетентнісній підхід.

• -Професійний розвиток.

• -Партнерство та діалог.

• -Академічна доброчесність.

• 4. Управлінські процеси в  закладі освіти:

• -Ефективне планування.

• -Довіра і прозорість.

• -Кадрова політика.

• -Людиноцентризм.

• -Конструктивна співпраця.



Інформаційна довідка

► Школа заснована у 1926 році

► Потужність школи - 350 учнів

► 108% наповнення

Освітній рівень Кількість класів Чисельність 
учнів

Середня 
наповнюваність

І ступінь (1 – 4 класи) 7 183 26

ІІступінь (5 – 9 класи) 8 233 29

ІІІступінь (10 – 11 
класи)

1 32 32

Всього: 16 448 28





Підвищення фахової майстерності
- Задоволення індивідуальних потреб педагогічних

працівників в особистому та професійному

зростанні;

- забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах

високого рівня професіоналізму і культури, здатних

компетентно, відповідально та якісно виконувати

посадові функції;

- допомога педагогічним кадрам у реалізації

актуальних завдань розвитку, вдосконалення і

підвищення професійної майстерності та рівня

психологічної підготовки;

- активізація творчого потенціалу;

- формування здатності до швидкої адаптації в

умовах, що постійно змінюються;

- постійний творчий розвиток в умовах Нової

української школи.



Нова українська школа працює на засадах 

«педагогіки партнерства»

2. Вмотивований учитель

3. Орієнтація на учня

4. Виховання на цінностях

5. Нова структура навчання – 12 років

6. Інтеграція – новий підхід стандарту

7.Школи  самостійно формують освітні програми, 

складають навчальні плани і програми з 

начальних предметів  

Що змінилося в умовах НУШ ?



Рівень навчальних досягнень учнів

Навчальний 

рік

Результати навчальної роботи

7-12 балів 10-12 балів

учнів % позитивний 

ріст, %

учнів % позитивний 

ріст, %

2015/2016 138 44 0 20 2 3

2016/2017 137 34 0 19 5 0

2017/2018 115 27 0 13 3 0

2018/2019 123 30 3 14 4 1

2019/2020 134 38 8 17 5 1



Досягнення учнів школи 

Предмет

Клас

ПІБ учня Етапи ПІБ вчителя

Районний Міський

Математика

7-А Велика Марина ІІ

місце Шеверун О.М.

10-А Коломієць Іван ІІІ 

місце

Фізика

7-А Велика Марина ІІ

місце Соловйова В.А.

10-А Коломієць Іван ІІ

місце

Біологія 8–А Міщенко 

Данило

ІІІ місце

Конечна О.Б.

10-А Коломієць Іван ІІІ місце

Переможці районних, міських Всеукраїнських олімпіад



Досягнення учнів школи 
Переможці районних, міських, обласних предметних та творчих конкурсів

Назва конкурсу 

турніру

Рівень (районний, 

міський,

обласний, 

всеукраїнський)

Вікова катего

рія

Результативність ПІБ вчителя

Районний етап Міський

етап

Обласний етап

Конкурс «Соняшник» всеукраїнський 4-10 кл. Гончарова Карина

9-Б кл.)–І м.

Кавуненко Юлія

(6-Б кл.),

Березовська Олена,

Малий Єгор (7-А кл.),

Кармазіна Марія

(9-Б кл.) --– ІІІ м.

Веремієнко Н.Г.

Коробань А.О.

Обласний конкурс 

«Мирний Космос»  

номінація  

«Космічна фізика та 

астрономія»;

номінація

«Людина. Земля. 

Всесвіт»

Обласний 5-10 кл. Борисенко Діана (10-А кл.) – ІІ місце, 

Коломієць Іван (10-А кл.)– ІІІ місце.

Бондар Єлизавета (5-А кл.) – ІІ місце

Соловйова В.А.



Кількість учнів Кількість

асистентів 

вчителів

Початкова

школа
5 3

Середня
ланка

3 2

Старші
класи

0 0

В школі створені та активно працюють Медіатека і Ресурсна кімнати, 
які оснащені сучасною технікою і якісними матеріалами для

розвивально-корекційної роботи та відпочинку дітей.



Випускники

(здобувачі освіти з 

особливими освітніми 

потребами)

2018-2019 н.р.

Успіхи

9-Б кл. 1

Дніпровське вище професійне 
училище будівництва

11-А кл. 1

Національний технічний 
університет «Дніпровська 

політехніка» 

стає відомим як юний письменник, з-

під його пера побачили світ книги

«Спадкоємець Альбіону» та «Той,

який бачить крізь час»



Впроваджено

• Сучасні інформаційні технології - комп'ютер, ноутбук,

проектор;

• залучення здобувачів освіти до творчої діяльності на

різних

етапах навчальних дисциплін;

•навчально-практичні заняття;

•опановано вчителями технології дистанційного

навчання;

•на сайті закладу створено розділ, у якому розміщено

пояснення та завдання до тем, які вивчалися під час

карантину дистанційно, додавалися посилання на

відеоуроки.



Освітні інновації, інформаційно-комунікаційні
педагогічні технології запроваджено через:

•інтегроване навчання;

•технології групової навчальної діяльності;

•ситуативне моделювання та дискусійні питання;

•проєктні технології.



До профільна і профільна освіта

(профіль технологічний)

Співпраця

♦Дніпропетровський державний

університет внутрішніх справ

♦ Університет ім. А.Нобеля

♦ Дніпровським центром професійної

освіти

♦ Професійно-технічними училищами

№ 2, 6, 55

♦Дніпровським професійним

будівельним ліцеєм

Співробітництво

Дніпровський технолого-

економічний 

коледж 

Спеціальності:

- інженерія програмного забезпечення

(технік-програміст);

- харчові технології (технік-технолог з

технології харчування);

- готельно-ресторанна справа

(адміністратор залу).





Напрямки 
виховного 
процесу

Національно-
патріотичне 
виховання

Морально-
естетичне 
віховання

Художньо-
естетичне 
виховання

Фізичне 
виховання

Пропаганда 
здорового 

способу життя

Екологічне 
виховання

Провентивне
виховання

Громадське 
виховання









РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У ФЕСТИВАЛЯХ  ТА КОНКУРСАХ

Назва конкурсу Результативність

район місто ПІ учасника

Міський конкурс-гра «Півгодинки

на цікавинки»

учасники команда

Міський конкурс «Відкрий для себе

Україну»

ІІІ місце команда

Літературно-мистецьке свято

«Собори наших душ»: номінація

«Проза»

переможець переможець Березовська Олена

Міський конкурсний фестиваль

«Собори наших душ»: номінація

«Наддніпрянські замальовки»

(образотворче мистецтво)

переможець переможець Фабрицій Камелія

Міський конкурс малюнків

«Казкова зима у моєму місті»

призер

учасник

учасник

Ситник Денис

Міщенко Данило 

Гончарова Дар’я



РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У ФЕСТИВАЛЯХ  ТА КОНКУРСАХ

Назва конкурсу Результативність

район місто ПІ учасника

Міський етап Всеукраїнської новорічно-

різдвяної виставки «Новорічна

композиція»:

-Номінація «Новорічний вінок»;

-Номінація «Новорічний подарунок»

І місце

ІІ місце

Шенклян Святослав

Ушпик 

Евеліна

Міський конкурс дитячо-юнацької медіа

творчості «Дніпро юнпрес»

ІV місце команда

Міський етап Всеукраїнського конкурсу

дитячого малюнку «Зоологічна галерея» учасник Ушпик Евеліна

Удовенко Дар’я

Природоохоронна трудова акція

«Годівничка» учасник Кармазіна Марія

Фестиваль учнівської творчості

«Майстерність слова та пера славетного

Кобзаря»

учасник Фабрицій Камелія

Рудковська Анастасія

Ушпик Евеліна

Наумова Єва

Всеукраїнський конкурс «Гуманне

ставлення до тварин»

учасник Наумова Єва

Горчакова Діана



Партнерство і співпраця школи з батьківською громадськістю у справі 

становлення особистості учня

МЕМОРАНДУМ про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між 

учасниками освітнього процесу

◊Сторони усвідомлюють спорідненість завдань, необхідність спільних дій, 

спрямованих на поліпшення атмосфери довіри та партнерських відносин між 

учасниками освітнього процесу, спрямування зусиль на розбудову сучасного 

освітнього простору

◊Сторони поділяють погляди щодо взаємної відповідальності за навчання, 

виховання, розвиток і збереження здоров’я



Мета фінансово-господарської діяльності: 

створення організаційно-економічних умов для 

забезпечення сталого розвитку навчального закладу, 

ефективне використання бюджетних коштів, 

залучення позабюджетних коштів у освіту

Матеріальна база сьогодні:

► - 11кабінетів;
► - шкільна бібліотека        
та читальний зал;

► -ресурсна та медіакімнати;

► -медичний кабінет, ліцензія;

► - спортивна зала;

► -їдальня;

► - майстерні;

Технічні засоби навчання: 

-1комп'ютерний кабінет; 

Кількість комп'ютерів (всього) - ,

з них  відповідають сучасним

вимогам;

- 8 ноутбуків;

-1 інтерактивна дошка;

-2 проектори;

-5 плазмових панелей



Перспективний план поліпшення матеріально-

технічної бази школи

Ремонт

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

❖Утеплення та 

облаштування труб 

газопостачання

❖Улаштування

панелями коридорів

ІІ і ІІІ

❖Ремонт фундаменту 

та вимощення

навколо крпусів А , Б

❖Капітальний

ремонт спортивної

зали

❖ Поточний ремонт 

кабінету фізики

❖Поточний ремонт 

бібліотеки, 

майстерень

❖Огорожа шкільного

подвірּיя

❖ Улаштування

спортивного поля



Основні модулі програми розвитку навчального закладу

План 
розвитку

Раціональне 
використання ресурсів 

закладу

Покращення 
матеріально-
технічної бази 

школи

Створення сучасних умов 
організації освітнього 

середовища

Впровадженння
новацій в 

управлінську 
діяльність школи



Дякую за увагу!


