ЗВІТ
ПРО РОБОТУ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ № 125 м. КИЄВА
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
в 2017/2018 навчальному році

У спеціалізованій школі № 125 станом на 31.05.2018 навчалося 631 учень, в 21 класах
з 1 по 11 клас.
Початкова школа
–
8 класів, 267 учнів.
Основна школа
–
10 класів, 294 учня.
Старша школа
–
3 класів, 70 учнів.
У школі працює
–
58 педагогічних працівника:
1 кандидат історичних наук;
15 мають звання “вчитель-методист”,
16
–
“старший учитель”;
39 вчителів вищої кваліфікаційної категорії,
8 вчителів І кваліфікаційної категорії,
2 вчителя ІІ кваліфікаційної категорії,
9 педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію ”Спеціаліст”,
12 вчителів нагороджені Знаком «Відмінник освіти України»,
1 кандидат історичних наук.
В (І) шкільному етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови брали участь всі
учні 4-11 кл.. 44 учня 8-11 класів стали учасниками ІІ (районного) етапу олімпіад, 22 з яких
здобув призові місця, а саме:
8 кл. – Остапчук Софія, І місце, учитель Примак Є.Г.,
Крук Антон, ІІ місце, учитель Примак Є.Г.,
Інформаційні технології (веб-дизайн) – (ІІІ), учитель Савиченко А.П.,
Пузій Василиса, ІІ місце, учитель Горбатюк Т.І.,
Географія – (ІІ місце), учитель Годзінська Н.В.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
на міському етапі конкурсу посіла ІІІ місце, уч. Іванченко Н.М.,
Король Лейла, ІІІ місце, учитель Горбатюк Т.І.,
Географія – (ІІІ місце), учитель Годзінська Н.В.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
на міському етапі конкурсу посіла ІІІ місце, уч. Іванченко Н.М.,
Костенко Еріка, ІІІ місце, учитель Горбатюк Т.І.,
Українська мова та літ-ра – (І), уч. Іванченко Н.М., Мархель Л.Ф.,
Географія – (ІІІ місце), учитель Годзінська Н.В.,
Біологія – (ІІІ місце), учитель Грищенко В.В.,
призер районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка, ІІ місце, учитель Мархель Л.Ф.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
Лутай Дарина, ІІІ місце, учитель Примак Є.Г.,
Українська мова та література – (ІІІ м.), уч. Мархель Л.Ф.,
9 кл. – Лук'янчук Софія, І місце, учитель Калько В.О.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом ІІ ступеня, учитель Калько В.О.,
Мельников Арсеній, І місце, учитель Калько В.О.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримав
диплом ІІІ ступеня, учитель Калько В.О.,
Біологія – (ІІІ місце), учитель Литовченко В.О.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з біології отримав диплом ІІ
ступеня, учитель Литовченко В.О.,
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призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН «Дослідник», відділення іноземної філології та
світової літератури, секція англійської мови, І місце, учитель Діческул В.М., Калько В.О.,
на міському етапі конкурсу посів ІІ, уч. Діческул В.М., Калько В.О.,
Костюк Ольга, ІІ місце, учитель Коломієць Л.П.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом ІІ ступеня, учитель Коломієць Л.П.,
Урденко Іван, ІІ місце, учитель Калько В.О.,
Правознавство – (ІІІ місце), учитель Безмаль М.В.,
Бродовська Юлія, ІІІ місце, учитель Калько В.О.,
Ільченко Вікторія, ІІІ місце, учитель Осипенко К.Л.,
Німецька мова – (ІІІ місце), учитель Антропова М.В.,
Зарубіжна література – (ІІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
Географія – (ІІІ місце), учитель Годзінська Н.В.,
призер районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка, І місце, учитель Драга Т.М.,
Мостуненко Анна, ІІІ місце, учитель Калько В.О.,
призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН «Дослідник», відділення іноземної філології та
світової літератури, секція англійської мови, ІІ місце, учитель Діческул В.М., Калько В.О.,
Холіна Наталія, ІІІ місце, учитель Коломієць Л.П.,
10 кл. – Вакуловська Анастасія, І місце, учитель Примак Є.Г.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом І ступеня, учитель Примак Є.Г.,
Зарубіжна література – (ІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
Біологія – (ІІ місце), учитель Литовченко В.О.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з біології отримала диплом
ІІІ ступеня, учитель Литовченко В.О.,
Григорова Дар’я, І місце, учитель Слєпньова О.П.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом ІІ ступеня, учитель Слєпньова О.П.,
Зарубіжна література – (ІІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
Історія – (ІІІ місце), учитель Безмаль М.В.,
Лізенко Ірина, І місце, учитель Слєпньова О.П.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом І ступеня, учитель Слєпньова О.П.,
на ІV (фінальному) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови
отримала диплом ІІІ ступеня, учитель Слєпньова О.П.,
Німецька мова – (ІІІ місце), учитель Франчук О.О.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови отримала
диплом ІІІ ступеня, учитель Франчук О.О.,
Українська мова та література – (ІІІ місце), уч. Драга Т.М.,
Хімія – (ІІ місце), учитель Барановська В.М.,
Голубовька Олександра, ІІ місце, учитель Примак Є.Г.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом ІІІ ступеня, учитель Примак Є.Г.,
Петровська Анна, ІІ місце, учитель Слєпньова О.П.,
Зарубіжна література – (ІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
Правознавство – (ІІІ місце), учитель Безмаль М.В.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІ місце, учитель Драга Т.М.,
Ситник Софія, ІІ місце, учитель Слєпньова О.П.,
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на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом ІІІ ступеня, учитель Слєпньова О.П.,
Німецька мова – (ІІІ місце), учитель Франчук О.О.,
Українська мова та література – (ІІІ місце), уч. Драга Т.М.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та
літератури отримала диплом ІІ ступеня, учитель Драга Т.М.,
Зарубіжна література – (ІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури
отримала диплом ІІІ ступеня, учитель Посадська Т.Л.,
Хомовська Єлизавета, ІІ місце, учитель Слєпньова О.П.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови отримала
диплом ІІ ступеня, учитель Слєпньова О.П.,
Українська мова та література – (ІІ місце), уч. Драга Т.М.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та
літератури отримала диплом ІІІ ступеня, учитель Драга Т.М.,
Зарубіжна література – (ІІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з із зарубіжної літератури
отримала диплом ІІ ступеня, учитель Посадська Т.Л.,
Історія – (І місце), учитель Безмаль М.В.,
Географія – (ІІ місце), учитель Годзінська Н.В.,
Біологія – (ІІІ місце), учитель Литовченко В.О.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з біології отримала диплом
ІІІ ступеня, учитель Литовченко В.О.,
Хімія – (ІІІ місце), учитель Барановська В.М.,
призер районного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН «Дослідник», відділення іноземної філології та
світової літератури, секція англійської мови, ІІ місце, уч. Діческул В.М., Слєпньова О.П.,
на міському етапі конкурсу – І, уч. Діческул В.М., Слєпньова О.П.,
призер районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка, І місце, учитель Драга Т.М.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІ місце, учитель Драга Т.М.,
на міському етапі конкурсу посіла ІІ місце, учитель Драга Т.М.,
11 кл. – Слівіна Анастасія, ІІ місце, учитель Крук Л.В.,
Зарубіжна література – (ІІ місце), учитель Посадська Т.Л.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з із зарубіжної літератури
отримала диплом ІІІ ступеня, учитель Посадська Т.Л..
На ІІ (районному) етапі олімпіад з базових дисциплін призові місця посіли:
Німецька мова – Білик Юрій (10 кл., ІІІ м.), учитель Франчук О.О.,
Українська мова та література – (ІІІ місце), уч. Драга Т.М.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, І місце, учитель Драга Т.М.,
Василюк Данило (11 кл., ІІІ м.), учитель Антропова М.В.,
Українська мова та літ-ра – Бомко Єлизавета (7, ІІ), уч. Драга Т.М., Іванченко Н.М.,
Шевчук Карина (7 кл., ІІІ м.), учитель Гриценчук О.М.,
Образотворче мистецтво – (ІІ місце), учитель Рябоконь О.М.,
Виджак Вікторія (7 кл., ІІІ м.), учитель Драга Т.М., Іванченко Н.М.,
Зарубіжна література – (ІІ місце), учитель Мороз Г.В.,
Математика – (ІІ місце), учитель Венцеславська Т.В.,
Хімія – (І місце), учитель Барановська В.М.,
Фізика – (І місце), учитель Байназарова О.О.,
призер районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу імені Тараса Шевченка, ІІІ місце, учитель Драга Т.М., Іванченко Н.М.,
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на міському етапі конкурсу – ІІІ, учитель Драга Т.М., Іванченко Н.М.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, І місце, учитель Іванченко Н.М.,
на міському етапі конкурсу посіла ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
Гордієнко Злата (7 кл., ІІІ м.), учитель Драга Т.М., Іванченко Н.М.,
Гаєвська Анастасія (8 кл., ІІІ м.), уч. Іванченко Н.М., Мархель Л.Ф.,
Таранущенко Валерія (8 кл., ІІІ), уч. Іванченко Н.М., Мархель Л.Ф.,
на ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та
літератури отримала диплом ІІІ ступеня, учитель Іванченко Н.М., Мархель Л.Ф..
Зарубіжна література – Секун Ярослав (7 кл., ІІ м.), учитель Мороз Г.В.,
Математика – (ІІІ місце), учитель Венцеславська Т.В.,
Хімія – (ІІ місце), учитель Барановська В.М.,
Фізика – (ІІ місце), учитель Байназарова О.О.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
на міському етапі конкурсу посів ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
Історія – Луценко Олена (9 кл., ІІІ місце), учитель Васіна Т.В.,
Географія – (ІІ місце), учитель Годзінська Н.В.,
Литвиненко Вікторія (11 кл., ІІІ місце), учитель Безмаль М.В.,
Лобунько Михайло (11 кл., ІІІ місце), учитель Безмаль М.В.,
Правознавство – Кашуба Євген (9 кл., ІІІ місце), учитель Безмаль М.В.,
Біологія – Лопатенко Ярослава (8 кл., ІІ місце), учитель Грищенко В.В.,
Образотворче мистецтво – (ІІ місце), учитель Рябоконь О.М.,
Василевська Аліна (8 кл., ІІІ місце), учитель Грищенко В.В.,
Ковтун Дар’я (9 кл., ІІ місце), учитель Литовченко В.О.,
Шостак Яна (9 кл., ІІІ місце), учитель Литовченко В.О.,
Трудове навчання – Казюн Марія (8 кл., ІІІ місце), учитель Рябоконь О.М.,
Образотворче мистецтво – Таран Софія (6 кл., І місце), уч. Рябоконь О.М.,
Луганова Поліна (7 кл., ІІІ місце), учитель Рябоконь О.М.,
Дюсєєв Тимур (8 кл., ІІ місце), учитель Рябоконь О.М.,
Хімія – Гладка Дар’я (7 кл., ІІІ місце), учитель Барановська В.М..
Переможці І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів районної філії Київського територіального відділення
Малої академії наук України (Київська Мала академія наук учнівської молоді) у 2017-2018
навчальному році:
9 клас
Абрамова Анна, Історія України, ІІІ місце, учитель Діческул В.М., Васіна Т.В.,
Салтинська Софія, Англійська мова, ІІІ місце, уч. Діческул В.М., Калько В.О.,
11 клас
Пермяков Євгеній, Англійська мова, І м., уч. Діческул В.М., Ольшевський В.Л..
Призерами районного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стали:
5 клас – Солдатенко Стефанія, ІІІ місце, уч. Лазоренко В.В., Мархель Л.Ф.,
призер районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика, ІІІ місце, учитель Лазоренко В.В.,
6 клас – Лях Аліна, І місце, учитель Мархель Л.Ф..
Призерами районного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика стали:
3 клас – Конопля Тетяна, ІІ місце, учитель Гайдай А.Г.,
3 клас – Чечель В’ячеслав, ІІІ місце, учитель Назаренко М.А.,
4 клас – Головчанська Анастасія, ІІІ місце, учитель Вакуленко Т.Г.,
5 клас – Алієва Нарміна, ІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
на міському етапі конкурсу посіла ІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
5 клас – Гладишевський Володимир, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
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на міському етапі конкурсу посів ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
5 клас – Кожара Софія, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М.,
5 клас – Костенко Евеліна, ІІІ місце, учитель Лазоренко В.В.,
5 клас – Малютін Олександр, ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М..
на міському етапі конкурсу посів ІІІ місце, учитель Іванченко Н.М..
За кількістю переможців у командному заліку серед спеціалізованих шкіл школа
посідає І місце та 8-ме місце в рейтингу всіх навчальних закладах району, які брали участь у
ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018
навчальному році. У цьому навчальному році школа покращила свої результати в
командному заліку (за кількістю переможців ІІ етапу олімпіад у 2015-2016, 2016-2017, 20172018 н.рр.).
Результативність підготовки до Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад і
участі учнів школи в них, формування наукового світогляду, участь в інтелектуальних
предметних конкурсах вказують, що вчителі школи – талановиті та володіють мистецтвом
вирощування успішних випускників.
Протягом 2017-2018 навчального року здійснювався внутрішкільний контроль за
виконанням навчального плану і програм кожним вчителем, а також якістю знань, умінь і
навичок учнів кожного класу за рік. На початку навчального року були уточнені списки дітей
по класах, створені ГПД згідно заяв батьків.
Протягом навчального року здійснювався контроль за веденням документації
вчителями та вихователями ГПД, здійснювався постійний контроль за веденням щоденників
та дотримання шкільної форми учнями всіх класів.

▪

“10-12 б.” – учні, які отримали Похвальні листи за 2016-2017 навчальний рік
або свідоцтво з відзнакою (9 клас) чи Золоту (Срібну) медаль (11 клас),
▪ “7-12 б.” – учні, які закінчили рік з оцінками не нижче 7-ми балів,
▪ “4-12 б.” – учні, які закінчили рік з оцінками не нижче 4-х балів,
▪ “1-12 б.” – учні, які закінчили рік з оцінками, серед яких є хоча б 1 оцінка
нижче 4-х балів.
Серед учнів, які мають оцінки високого рівня, 2 учениці 9-тих класів отримали
свідоцтва з відзнакою.
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Крім загальної середньої освіти в школі учні 11-х класів Богданов Максим та
Коломієць Дар`я отримали сертифікат IELTS, рівень С-1 (англійська мова), на підставі чого
мають 12 балів з ДПА з англійської мови.

43

26

45

7

12

0

0

Англійська
мова

58

58

42

72

9

16

6

10

1

2

Математика

58

58

29

50

19

33

8

14

2

3

низький

%

кількість

%

25

кількість

58

%

кількість

58

кількість

Кількість
учнів 9-х кл.,
які прох.
ДПА

Українська
мова

%

Кількість
учнів 9-х кл.

Навчальний
предмет

Результати підготовки і проведення ДПА в 9-х класах:
Рівень навчальних досягнень учнів
високий
достатній
середній

Серед 58 учнів 9-х класів 24 учня (41,4 %) мають середній бал свідоцтва про базову
середню освіту – 10 і більше балів, від 7 до 9,9 – 30 учнів (51,7 %), менше 7 балів – 4 учня
(6,9 %).
Результати підготовки і проведення ДПА в 11-х класах у формі ЗНО:
Предмет
Учитель, що
Кількість
Результати
викладає
учнів, що (кількість учнів)
Українська мова та
(відсотки)
складали
література
Склали на: 1-3 бали
0
0
4-6 балів
0
0
Іванченко Н.М.
39
Лазоренко В.В.
7-9 балів
11 учнів
28,2 %
10-12 балів
28 учнів
71,8 %
Підтвердили річні результати
24 учня
61,5 %
оцінювання
Покращили (підвищили рівень)
результат
Погіршили (знизили рівень)
результат

Предмет
Математика
Склали на: 1-3 бали
4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів

Учитель, що
викладає

Зайковська Л.М.

Кількість
учнів, що
складали

21

Підтвердили річні результати
оцінювання
Покращили (підвищили
рівень)
Погіршили (знизили рівень)

Предмет
Історія України

Учитель, що
викладає

Склали на: 1-3 бали

Безмаль М.В.

Кількість
учнів, що
складали

15 учнів

38,5 %

0

0

Результати
(кількість учнів)
(відсотки)
0
6 учнів
12 учнів
3 учня
9 учнів

0
28,6 %
57,1 %
14,3 %
42,9 %

0

0

12 учнів

57,1 %

Результати
(кількість учнів)
(відсотки)
0

0
6

4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів

19

Підтвердили річні результати
оцінювання
Покращили (підвищили рівень)
Погіршили (знизили рівень)

Предмет
Англійська мова

Учитель, що
викладає

Склали на: 1-3 бали
4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів

Крук Л.В.,
Ольшевський В.Л.,
Осипенко К.Л.

Кількість
учнів, що
складали

33

Підтвердили річні результати
оцінювання
Покращили (підвищили
рівень)
Погіршили (знизили рівень)

Предмет
Німецька мова
Склали на: 1-3 бали
4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів

Учитель, що
викладає

Антропова М.В..

Кількість
учнів, що
складали

1

Підтвердили річні результати
оцінювання
Покращили (підвищили
рівень)
Погіршили (знизили рівень)

Предмет
Біологія

Учитель, що
викладає

Склали на: 1-3 бали
4-6 балів
7-9 балів
10-12 балів

Грищенко В.В.,
Литовченко В.О.

Підтвердили річні результати
оцінювання
Покращили (підвищили
рівень)
Погіршили (знизили рівень)

Кількість
учнів, що
складали
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1 учень
12 учнів
6 учнів
14 учнів

5,2 %
63,2 %
31,6 %
73,7 %

2 учні
3 учня

10,5 %
15,8 %

Результати
(кількість учнів)
(відсотки)
0
3 учня
11 учнів
19 учнів
18 учнів

0
9,1 %
33,3 %
57,6 %
54,5 %

6 учнів

18,2 %

9 учнів

27,3 %

Результати
(кількість учнів)
(відсотки)
0
0
0
1 учень
1 учень

0
0
0
100 %
100 %

0

0

0

0

Результати
(кількість учнів)
(відсотки)
0
0
3 учні
1 учень
1 учень

0
0
75 %
25 %
25 %

1 учень

25 %

2 учні

50 %

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про
загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання
постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування
окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 № 116 «Про
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких
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звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішень Київської міської ради
від 03.03.2016 №125/125 «Про затвердження комплексної міської програми «Освіта Києва
2016-2018 роки», від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03.03.2016 №118/118 «Про
надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Герої Небесної Сотні», від 21.12.2017
№1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік», розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.02.2018 № 305
«Про організацію у 2018 році харчування учнів у закладах загальної середньої освіти,
заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», наказу РУО від
07.03.2018 № 82 «Про організацію у 2018 році харчування учнів у закладах загальної
середньої освіти Дніпровського району, заснованих на комунальній власності територіальної
громади міста Києва», на виконання листа Управління освіти Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.03.2018 року № 01/21-44/1032 «Про зміну вартості
харчування», протягом 2017-18 року здійснювалось харчування учнів навчального закладу.
У їдальні реалізувалися продукти, які мають відповідні сертифікати, що засвідчують
їх якість. Вівся контроль за відповідністю асортименту буфетної продукції рекомендаціям та
вимогам ВП Деснянського МВ (філії) ПД ДУ «Київського МЛЦ МОЗу». Проводився
щоденний контроль за якістю приготовлених страв, робляться відповідні записи у
бракеражному журналі. На виконання наказів директора школи:
затверджено графік чергування вчителів в їдальні;
здійснюється систематичний контроль за станом організації харчування учнів;
забезпечується неухильне дотримання чинних нормативно-правових документів
щодо організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах;
створено комісію громадського контролю за якістю харчування;
створено бракеражну комісію;
класними керівниками доведено до відома батьків інформацію про пільги щодо
безкоштовного харчування в школі.
У 2017-18 навчальному році в школі здійснювалось:
1. Безкоштовне харчування з одноразовим режимом:
учнів 1-4 класів (267 учнів)
учнів 5-11 класів із числа дітей-інвалідів (1 учень).
2. Було організоване харчування учнів 5-11 класів (сніданки, обіди, полуденки) та
учнів 1-4 класів (обіди, полуденки), які не належать до пільгових категорій за кошти батьків
(47 учнів). Буфетну продукцію за кошти батьків споживало 310 учнів.
3. Забезпечувався щомісячний моніторинг організації харчування дітей у школі, про
результати якого інформувалося районне управління освіти до 20 числа поточного місяця.
4. Здійснювався контроль щодо недопущення безпідставного використання
електроенергії при наданні послуг з організації харчування.
5. Відповідальні за організацію харчування у школі особи були ознайомлені про
персональну відповідальність за кількість виданих сніданків, обідів та виконання норм
харчування для дітей відповідного віку.
Протягом року роботу шкільної їдальні забезпечувало ТОВ «ПОНТЕМ.УА».
Шкільна їдальня повністю укомплектована кваліфікованими кадрами, які своєчасно
проходять медичні та профілактичні огляди. Працівники їдальні забезпечені необхідним
посудом, приладдям, кухонним інвентарем, спецодягом, миючими та дезинфікуючими
засобами. Медична сестра з дієтичного харчування Голець В.Л. звітує перед
централізованою бухгалтерією району про кількість виданих сніданків, обідів після
попередньої звірки з класними керівниками; забезпечує організацію безкоштовного
харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій; складає щоденне меню за участю
зав виробництва шкільної їдальні згідно вікових норм; проводить бракераж сирої та готової
продукції; тримати на контролі правильність виходу готових страв під час роздачі їжі
кухарями.
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У школі обладнаний медичний кабінет, протягом навчального процесу, у якому
зберігаються медичні картки всіх учнів, які навчаються у школі з 1 по 11 клас. Медичний
супровід учнів здійснює медична сестра Бровінська О.О..
У 2017-2018 навчальному році всі 632 учнів школи пройшли медогляд, за
результатами якого:
- у підготовчій групі по фізкультурі займалося 173 учня;
- у спеціальній групі по фізкультурі займалося 21 учень;
- звільнені від занять з фізичного виховання 6 учнів.
У школі постійно проводяться заходи по профілактиці інфекційних захворювань та
роз’яснювальна робота стосовно необхідності проведення щеплень.
У поточному навчальному році всі вчителі пройшли медогляд, мають необхідні
щеплення та результати лабораторних аналізів.
Згідно навчального плану на 2017-2018 навчальний рік та проблем, поставлених
педагогічним колективом, протягом навчального року було проведено 10 педагогічних рад (4
з них носили науково-методичний характер).
І педрада мала такий порядок денний:
1. «Нова українська школа – 2017-2018н.р..Старт? Чи продовження поступу».
2. Новий формат початкової освіти.
3. Затвердження плану роботи школи на 2017-18 н.р..
4. Про проведення місячника “Увага! Діти на дорозі!”(за окремим планом).
5. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х та 5-х класів.
6. Обговорення результатів ЗНО 2017.
7. Про організацію харчування дітей у 2017-2018 навчальному році.
8. Різне.
На порядок денний ІІ педради були винесені питання:
1. «Цілісність та системний підхід у компетентнісно зорієнтованому навчанні
учнів через проектну діяльність школи»
2. Проектна діяльність у початковій школі.
3. Використання проектних технологій на уроках української філології.
4. Елементи проектної діяльності при вивченні математики.
5. Застосування методів проектів на уроках фізики й трудового навчання.
6. Про особливості організації та проведення ЗНО-2018.
7. Про адаптацію учнів 1-х класів до навчання в початковій школі, учнів 5-х
класів до навчання в середній школі.
8. Різне.
ІІІ педрада була присвячена обговоренню таких питань:
1. «Інновації у формах, методах і технологіях навчання іноземних мов».
2. Про підсумки навчально-виховної роботи школи за І семестр
2017-2018 навчального року.
3. Про обговорення кандидатур на нагородження Золотими медалями “За високі
успіхи в навчанні” та Срібною медаллю “За успіхи в навчанні” за курс старшої школи
випускників 11 класів.
4. Про початок навчального року в системі цивільного захисту.
5. Різне.
ІV педрада мала такий порядок денний:
1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 5-х класів та педагогічних
працівників закладів ЗЗСО.
2. Про неухильне виконання листа МОН України «Щодо застосування державної
мови в освітній галузі».
3. Про вступну компанію, набір дітей до 1-х класів 2018-2019 н.р..
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4. Про визначення термінів проведення урочистої частини вручення документів
про базову та повну загальну середню освіту.
V педрада мала такий порядок денний:
1. “Нова українська школа: пошук істини. Роль колективу, сім`ї, громадськості,
школи у вихованні фізично здорової, духовно багатої особистості»
2. Про затвердження матеріалів прийому учнів до 2-11 класів на конкурсній
основі згідно зі Статутом школи.
3. Про попередні результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р..
4. Про організацію та проведення ЗНО-2018 на базі школи як пункту тестування.
5. Про порядок закінчення 2017-2018 н.р. та проведення ДПА.
6. Різне.
VІ педрада мала такий порядок денний:
1. Про вибір і замовлення підручників для учнів 5-х та 10-х класів.
2. Про клопотання щодо нагородження Подякою МОН України вчителя
англійської мови Слєпньової О.П..
VІІ педрада мала такий порядок денний:
1. Про зарахування результатів мовних іспитів випускникам 2018 року.
2. Про перенесення термінів проходженя ДПА в 2018 році.
3. Про затвердження програми 1-х класів НУШ, про обрання підручників для 1-х
класів на 2018-2019 н.р..
4. Про зарахування учнів до 1-х класів.
VІІІ педрада мала такий порядок денний:
1. Про закінчення навчального року учнями 1-8, 10 класів, про переведення їх до
наступних класів.
2. Про нагородження учнів-відмінників Похвальними листами «За особливі
успіхи у навчанні».
ІХ педрада мала такий порядок денний:
1. Про вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9-х класів
2017-2018 н.р..
2. Про переведення учнів 9 класів 2017-2018 н.р. до 10-х класів наступного
навчального року.
3. Про схвалення освітніх програм для школи І-ІІІ ступенів на 2018-2019 н.р..
Х педрада мала такий порядок денний:
1. Про зарахування результатів ДПА з української мови, історії України,
математики, англійської мови, німецької мови та біології у формі ЗНО учнів 11-х класів у
2017-2018 н.р.
2. Про вручення атестатів і випуск зі школи учнів 11-тих класів спеціалізованої
школи № 125.
3. Про нагородження похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів” учнів 11-тих класів.
Слід відзначити, що всі засідання педагогічної ради пройшли на високому рівні:
цікавими і змістовними були доповіді, вироблено методичні рекомендації.
В цілому, методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію, якісний
склад педагогічного колективу змінився в позитивний бік, що впливає на якість навчальновиховного процесу. Про це свідчать і результати атестації вчителів:
- 5 учителям підтверджено та 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію
“Спеціаліст вищої категорії”, 2 з них підтверджено педагогічне звання “Вчитель-методист”, 2
присвоєно педагогічне звання “Вчитель-методист”;
- 5 учителям встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”, 1
з них присвоєно педагогічне звання “Старший учитель”;
- 1 вчителю встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст другої категорії”.
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Протягом навчального року школа є базовою для проходження педагогічної практики
студентами ІІІ-ІV-V курсів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,
ІV-V курсів факультету англійської мови Київського національного лінгвістичного
університету, Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти КМПУ ім. Б.Д.Грінченка,
керівництво яких високо оцінило методичну роботу педагогічного колективу школи по
організації та проведенню практичної підготовки кваліфікованих молодих спеціалістів. На базі
школи проходили педагогічну практику студенти І та IV курсу денної форми навчання
факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.
У грудні 2017 року вчителі школи успішно пройшли навчання за курсом «Соціальні та
емоційні компетенції ХХІ століття» і отримали сертифікати.
У 2017-18 навчальному році робота вчителів кафедри іноземних мов була спрямована
на підвищення рівня гуманітарної освіти в закладі, формування в учнів комунікативної
компетенції та здійснювалась за напрямками:
1. Опрацювання науково-методичної теми освітнього процесу навчання іноземних
мов: «Інновації у формах, методах і технологіях навчання іноземних мов».
2. Підвищення науково-методичного рівня кваліфікації вчителів.
3. Робота з обдарованими дітьми.
4. Робота у напрямку міжнародного співробітництва.
5. Позакласна робота.
6. Удосконалення навчально-методичної бази кабінетів іноземних мов.
Основні напрямки роботи кафедри вчителів іноземних
мов були визначені на засіданні методичної комісії вчителів
іноземних мов 29.08.2017 року. На засіданні також було
визначено науково-методичну проблему роботи кафедри:
«Інновації у формах, методах і технологіях навчання
іноземних мов» та затверджено план роботи кафедри на
2017-18 навчальний рік.
Протягом року, у
контексті
роботи
над
науково-методичною
проблемою, члени кафедри працювали над питаннями
використання інноваційних форм, методів та технологій
навчання іноземних мов з метою підвищення мотивації та
створення умов для використання здобутих знань з
іноземних мов у практичній діяльності.
Проблемам формування творчої особистості, здатної
доцільно і ефективно застосовувати набуті знання, уміння й навички в практичній діяльності
будь-якої сфери суспільного життя, особистості, яка
володіє ключовими компетенціями, було присвячено
засідання педагогічної ради школи, яке відбулося 28
грудня 2017 року. Засідання проходило в форматі
воркшопу на тему: «Інновації у формах, методах і
технологіях навчання іноземних мов». Роль
модераторів виконували заступник директора з НВР
Калько В.О. та голова методичної комісії вчителів
іноземних мов Слєпньова О.П. Новий формат
засідання передбачав роботу в групах. У центрі
обговорення
були
питання
використання
у
навчальному процесі таких інноваційних технологій як ігрові технології, технології
проблемного навчання, навчання у співпраці, інтерактивного навчання, інформаційно-
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комунікаційні технології. Учасники засідання мали змогу поділитись педагогічним досвідом
та побачити на власні очі практичне застосування деяких прийомів навчання іноземної мови.
Робота воркшопу проходила у творчій робочій атмосфері, адже вчителі школи мають
вагомий фаховий досвід практичного застосування сучасних методів навчання.
З метою удосконалення процесу навчання англійської мови у закладі, протягом 2017-18
навчального року вчителі іноземних мов регулярно відвідували семінари та воркшопи
провідних освітньо-методичних центрів. З метою розширення міжнародного співробітництва
серед загальноосвітніх навчальних закладів України, в рамках співпраці з міжнародним
освітньо-методичним центром Dinternal Education, 29 листопада 2017 року на базі
навчального закладу відбувся інтерактивний тренінг для вчителів англійської мови
Дніпровського району. Досвідчений методист міжнародного освітньо-методичного центру
Dinternal Education Кріс Кербі (Kris Kirby) в жвавому інтерактивному режимі
продемонстрував присутнім елементи методичних прийомів навчання англійської мови з
використанням сучасного автентичного НМК “Wider World”. Учасники тренінгу з
задоволенням брали участь у тренінгу і з захопленням сприймали цікаві елементи ігор та
інших активностей, які розряджають академічну атмосферу уроку і мотивують учнів до
вивчення англійської мови. Учителі англійської мови Осипенко К.Л. та Крук Л.В. пройшли
навчання та отримали сертифікати на «Онлайн курсах для вчителів початкової школи»,
розроблених Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та
громадською спілкою «Освіторія».
Протягом навчального року учні нашої школи вже традиційно брали участь у низці
предметних конкурсів:
− Всеукраїнські предметні олімпіади, мовні конкурси та конкурс МАН,
− з математики «Кенгуру» (Зайковська Л.М.),
− з англійської мови конкурс знавців англійської мови «Гринвіч» (Слєпньова О.П.),
− конкурс «Містер Know All» (команда нашої школи отримала гран-прі)
(Примак Є.Г., Слєпньова О.П.),
− районний етап конкурсу-фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті»
(команда нашої школи посіла ІІІ місце) (Антропова М.В., Калько В.О.),
− участь у міжнародному проекті Міжнародній олімпіаді «Мрій! Сягай! Мандруй!»
(Калько В.О.),
− участь учнів 5-а та 6-б класів у ІІ дитячому науковому природничому фестивалі
«Думай-Фест: Досліджуй! Навчайся! Досягай!» (Грищенко В.В., Мороз Г.В.),
− брейн-ринг «Математика – базис всіх наук», присвячений відзначенню Дня
коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка (Зайковська Л.М.);
− у рамках роботи методичної комісії вчителів гуманітарно-естетичних предметів
були здійснені:
участь у районних і міських семінарах,
майстер-класах, конференціях, вебінарах, практикумах,
on-line трансляціях із метою підвищення кваліфікації,
професійного, творчого зростання членів комісії (усі
члени МК);
участь у роботі Малої академії наук (МАН):
спеціаліст вищої категорії, що має звання «Учительметодист» і нагороджена нагрудним знаком
«Відмінник освіти України» Безмаль М.В. (історія та
правознавство);
участь у роботі педрад;
робота над оновленням матеріалів папки «Нормативно-правові документи, що
регламентують роботу вчителя та навчально-методичне забезпечення викладання предметів
за новим Держстандартом, програмами»;
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проводили різного виду контролю знань учнів (усі члени МК – учителі
предметники);
координація планування роботи методичної
комісії, підбиття підсумків роботи (Драга Т.М.);
взаємовідвідування уроків української
мови та літератури, зарубіжної літератури,
російської мови, історії України, всесвітньої
історії, правознавства із метою обміну досвідом, в
рамках проходження атестації (усі члени МК);
відвідання (в рамках атестації) відкритих
уроків і виховних заходів: Драги Т.М., учителя
української мови та літератури; (Посадська Т.Л.,
Безмаль М.В., Васіна Т.В.)
участь у проведенні (супровід команд, участь у перевірці, роботі журі, підготовка
учнів-учасників) Всеукраїнських олімпіад із української мови та літератури, зарубіжної
літератури, російської мови, правознавства, історії (шкільний, районний, міський етапи) (усі
члени МК – учителі-предметники);
участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус»
(українська мова, українська література, історія);
учитель української мови та літератури Лазоренко В. В.
брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2017» та
посіла призове місце;
участь у районних, міських, всеукраїнських творчих,
виховних, навчальних конкурсах: Міжнародному конкурсі з
української мови імені Петра Яцика; Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені
Тараса Шевченка (учителі-філологи); районному брейн-рингу із
правознавства (Безмаль М.В.);
робота, спрямована на підготовку учнів до складання
державної підсумкової атестації з української мови (ДПА) та
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови та
літератури, історії України (Безмаль М.В. – історія, Драга Т.М.,
Іванченко Н.М., Лазоренко В.В., Мархель Л.Ф. – українська мова);
участь у щорічних тематичних шкільних заходах (усі члени МК):
Предметні тижні:
української мови та літератури;
зарубіжної літератури;
історії;
правознавства.
Проведення заходів:
до Дня рідної мови;
до Дня української писемності;
до Дня вишиванки;
до
Дня
Соборності;
до Дня вшанування героїв Небесної сотні;
до Дня вшанування жертв голодомору;
до Дня Перемоги над фашизмом, Дня
пам’яті та примирення;
до Шевченківських роковин;
із відзначення пам’ятних дат – річниць
видатних митців України та світу (на уроках української
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літератури, зарубіжної літератури, історії, художньої культури).
Брали участь у загальношкільному творчо-мистецькому місячнику «Зимові свята
в Україні»: Святого Миколая, Свято Масляної (члени МК – класні керівники);
брали участь у загальношкільному проекті «Любіть Україну» (усі члени МК).
Члени методичної комісії постійно співпрацювали із шкільним бібліотекарем
Дудіною Н.Г. Знання й досвід фахівця, матеріально-технічне та дидактичне забезпечення
шкільної бібліотеки ставали в нагоді при підготовці бесід, вікторин, конкурсів, організації
тематичних виставок, допомагали в організації тематичних тижнів.
− у рамках роботи методичної комісії вчителів предметів природничих наук були
здійснені:
участь у районних, міських семінарах, конкурсах, круглих столах (усі вчителі).
обговорення
інструктивно-методичних
рекомендацій
щодо
вивчення
природничих наук 2017-2018 навчальні роки.
обговорення переліку рекомендованих підручників та програм для вивчення
природничих наук.
підготовка та проведення олімпіади (першого та другого турів з природничих
наук).
проведення предметних екскурсій (парк «Феофанія» – 5,6 кл., музей Шевченка в
Каневі – 5,6 кл., музей Трипільської культури , музей архітектури та побуту в ПереяслівХмельницькому – 5,6 кл., хлібокомбінат «Кулиничі», оглядова екскурсія «Угорщина –
Австрія» тощо).
участь у науковій конференції «Думай ФЕСТ» – 5,6 кл. (Грищенко В.В.,
Мороз Г.В.)
оволодіння інноваційними технологіями навчання (обладнання для кабінету
біології).
проведення неділі природничих наук
пресконференція «Вплив діяльності людини на стан біосфери – 11 кл.
(Литовченко В.О.)
«Експериментальна фізика», інтерактивна гра (10-а клас, Байназарова О.О.);
екологічний брей-ринг «Планета Земля в небезпеці» – 10 кл. (Литовченко В.О.);
випуск стінгазет «Екологічні проблеми України»;
розробка проектів «Заповідні території України» – 5-7 кл. (Грищенко В.В.);
проектна діяльність «Створення об΄єднання захисників природи» – 5кл.
(Грищенко В.В.)
круглий стіл «Екологічна ситуація в моїй місцевості» – 8-11кл.
(Барановська В.М.);
семінар «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості» – 9 кл.
(Барановська В.М.);
проведення консультацій з предметів ЗНО;
аналіз навчальних досягнень учнів.
робота методичної комісії вчителів математики та інформатики сприяла росту
професійної грамотності педагогів щодо впровадження навчальних програм, планування
роботи в учнівському колективі на їх виконання:
під час засідань методичної комісії були визначені такі шляхи реалізації
поставлених завдань:
- ознайомлення з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів;
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- взаємовідвідування уроків;
- ознайомлення з елементами кращого досвіду вчителів-математиків,
надрукованих у журналах, методичній літературі;
- ознайомлення з інноваціями, новими педагогічними ідеями та технологіями;
- апробація педагогічних ідей;
- розглянуто нову програму для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних
закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В.,
Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.);
- вирішено викладати матеріал з алгебри та геометрії в 10–11-х класах окремими
блоками; використовувати на уроках математики нові підручники, методичну літературу,
інформаційні технології; заслухано членів методичної комісії з пропозиціями щодо
поліпшення вивчення математики та інформатики, про відвідування різноманітних семінарів
та майстер-класів для вчителів математики, питання щодо атестації членів методичної
комісії та державної атестаційної експертизи навчального закладу.
для підвищення ефективності роботи з обдарованими учнями було здійснено
організацію і проведення І-го шкільного етапу і підготовка до ІІ-го районного етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Також було розглянуто питання
залучення особливо обдарованих учнів до Малої Академії Наук;
26.11.2017 на базі СШ № 125 та
Ліцею № 208 було проведено ІІ
(районний)
етап
Всеукраїнської
учнівської олімпіади з математики. У
інтелектуальних змаганнях взяли участь
учні 6-11 класів ЗНЗ Дніпровського
району міста Києва. СШ № 125
приймала учнів 7-х, 10-х та 11-х класів.
для підготовки учнів 9-х
класів до ДПА з математики та 11-х класів до ЗНО з математики
постійно діяли консультативні пункти. Крім того відбувалось
впорядкування матеріалів математичних кабінетів, поповнення їх
роздатковим, дидактичним матеріалом та літературою;
складено матеріали для проведення ДПА з математики у 9-х класах у 2017-2018
н.р. відповідно до методичних рекомендацій щодо проведення ДПА з математики, що
викладено у пояснювальній записці.
протягом навчального року учні та вчителі методичної комісії вчителів
естетичного та здоров’язберігаючого циклу прийняли участь у наступних конкурсах
декоративно-прикладного мистецтва:
конкурс «Новорічні прикраси» – (Рябоконь О.М.);
конкурс «Збережімо лісову красуню» – (Рябоконь О.М.);
районній природоохоронній акції «Допоможемо птахам
узимку»;
конкурс безпеки життєдіяльності «Охорона праці очима
дітей» – (Рябоконь О.М.);
виставка-конкурс
«Радість
Великодня»
–
(Рябоконь О.М.);
учні нашої школи під керівництвом Крилової О.В. брали
участь у різноманітних пісенних конкурсах та позакласних заходах;
участь у різноманітних спортивних конкурсах та
змаганнях заохочують до здорового способу життя. Результати плідної роботи:

15

• змагання з футболу серед учнів 2007 р.н. Дніпровського рну (Чиканова О.В.);
• змагання з футболу серед учнів 4-х кл. Дніпровського р-ну
3 місце. (Гидинач О.В.);
• шкільна футбольна ліга
серед
учнів
4-х
класів
Дніпровського р-ну, 3 місце.
(Гидинач О.В., Чиканова О.В.);
• змагання
з
футболу
«Шкіряний м’яч» серед учнів
2007
року
народження
Дніпровського району, 4 місце
(Гидинач О.В.);
• змагання з футболу серед учнів 3-х класів
Дніпровського р-ну 4 місце. (Гидинач О.В., Чиканова О.В.);
• змагання з техніки пішоходного туризму «Стежка випробувань» (Дєдков Ю.В.);
• виїзні олімпійські уроки для учнів 7-х класів на Труханів острів (Чиканова О.В.);
• легкоатлетична естафета серед учнів 4-х класів Дніпровського району, 2 місце і 10
місце (Чиканова О.В.);
• туристичний зліт «Фестиваль дружби» (Чиканова О.В.);
• районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура».
(Дєдков Ю.В., Бураков В.В.).
у рамках роботи методичної комісії вчителів гуманітарно-естетичних
предметів були проведені:
19.09.2017 року в школі відбувся Освітянський воркшоп для голів методитчних
комісій початкових класів та класоводів четвертих класів Дніпровського району міста Києва
«Технології відкритого простору сучасної української школи та дорожня карта
реформування початкової освіти»;
учителі Радкевич О.В., Царик А.А., Федорова Т.А, Гайдай А.Г., Кошель О.А.,
Ільченко Г.В. успішно завершили «Онлайн-курс» для вчителів початкових класів,
розроблений Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-освіти EdEra та
громадською спілкою «Освіторія» і отримали сертифікати;
різноманітні виховні заходи та свята:
• літературно-музичні свята в українському стилі, в яких розкрився творчий потенціал
кожного учня: «Українська мова давня й молода! Світить рідне слово як жива вода!» –
учитель 3-Б класу Гайдай А.Г.;
• «Новий рік – радість для малят» (учитель 2-А класу Ільченко Г.В.);
• «Україна від А до Я», «Щедра осінь» (учитель 2-Б класу Миргород М.І.);
• «Наша країна – Україна» (учитель 3-А класу Назаренко М.А.);
• «Ходить по землі святий Миколай», «Свято Весни» (уч. 1-А класу Федорова Т.А.);
• Новорічна казка «Дванадцять місяців» (учитель 1-Б класу Кошель О.А.);
• «Прощавай. початкова школо» (учителі 4-х класів Вакуленко Т.Г., Радкевич О.В.);
• «Прощавай, Букварику» (учителі 1-х класів Федорова Т.А., Кошель О.А.);
учні 1-4-х класів були активними учасниками загальношкільних заходів: «День
знань», «День української мови», «Масляна», «День Вишиванки», «День Матері», «День
Соборності», «Місячник правових знань», «Увага! Діти на дорозі» тощо;
переможцями районного конкурсу дитячих малюнків стала учениця 1-А
Пасічник Анна (учитель Федорова Т.А), учениця 2-А класу Віжунова Валерія приймала
участь у конкурсі «Дитяча творчість» і була нагороджена Грамотою районного управління
освіти (учитель Ільченко Г.В.);
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були проведені навчальні екскурсії: до Державної пожежно-рятувальної
частини №16 Дніпровського району міста Києва з учнями 1-4-х класів; екскурсії по місту
Києву, на хлібзавод (учитель 4-Б класу Вакуленко Т.Г.); учні 3-Б класу відвідали шоколадну
фабрику «Рошен» (учитель Гайдай А.Г.), а учні 2-А класу побували в «Музеї води» (учитель
Ільченко Г.В.); Назаренко М.А. провела навчальні екскурсії до Національного музею
України, Ботанічний сад, культпохід в Київський палац дітей та юнацтва на «Новорічну
феєрію»;
учні 1-А класу побували в Драматичному театрі на виставі «Шукаю
справжнього друга», відвідали Природничий музей (учитель Федорова Т.А.); Миргород М.І.
провела цікаві навчальні екскурсії до Планетарію, «Українського села», кінотеатру «Комод»,
до бібліотеки ім. Г. Тютюнника.
Протягом року поповнився фонд бібліотеки підручниками для 9 класу та фонд
художньої літератури. Бібліотека взяла активну участь у проведенні департаментом
місячника шкільних бібліотек. Були проведені різноманітні тематичні бесіди для дітей різних
вікових категорій.
На постійній основі діє співпраця з дитячою районною бібліотекою ім. Г.Тютюнника.
До дня дитячої та юнацької книги організована зустріч учнів 4-а класу з сучасною дитячою
письменницею Лесею Вороніною.
Бібліотекар обслуговує читачів в системі «абонемент» та «читальний зал», надає
методичну допомогу класним керівникам до підготовки тематичних свят, постійно
оформлює тематичні книжкові виставки та проводить тематичні бібліотечні уроки та
літературні вікторини з учнями школи.
З нагоди Дня писемності та мови, який є традиційним в школі, було організовано день
вишиванки та проведено написання загальношкільного диктанту, в написанні якого брали
участь учні та вчителі.
На базі школи вкотре був проведений ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики.
В спеціалізованій школі № 125 діє та постійно оновлюється стенд з профорієнтації.
Класні керівники 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А та 11-Б класів проводили виховні години та бесіди на
теми: «Моя майбутня професія», «Всі професії важливі – обирай любу». Соціальний педагог
Гриценчук О.М. протягом року проводили бесіди з учнями щодо вибору майбутньої
професії.
Протягом січня-травня відбувалися зустрічі з викладачами і студентами вишів
м.Києва, з якими підписані договори про співпрацю:
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова;
- Київський національний лінгвістичний університет;
- Національний авіаційний університет;
- Київський міжнародний університет;
- Київський університет ім. Бориса Грінченка;
- Університет КРОК;
- Київський університет будівництва і архітектури;
- Київський університет права НАН України;
- Державний університет телекомунікацій.
Класні керівники та класоводи школи формують у своїх вихованців працелюбність,
скромність, розсудливість під час проведення нетрадиційних диспутів, інтелектуальних ігор,
спортивних змагань, великих загальношкільних свят, трудових та милосердних акцій, до яких
діти свідомо готуються і беруть у них активну участь.
Міжнародне співробітництва та позакласна робота з іноземних мов була спрямована
на реалізацію завдань:
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1. Створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителів та учнів.
2. Формування в учнів комунікативної компетенції.
3. Виховання ставлення учнів до іноземної мови, як інструменту пізнання іншої
культури та пропаганди власної.
4. Формування в учнів навичок життєвої компетентності, здатності використання
здобутих знань для вирішення практичних завдань повсякденного життя.
5. Створення умов для розкриття потенціальних можливостей учнів через
залучення їх до різноманітних видів діяльності.
6. Сприяння забезпеченню єдності інтелектуального та духовного розвитку учнів.
Форми проведення позакласної роботи:
• участь у шкільному проекті “English is easy, English is Fun”
• участь у міжнародних програмах, проектах
• участь у районних та міських конкурсах, фестивалях
• участь у мовних олімпіадах, конкурсах
Формувати світогляд, мотивувати до навчання,
озброювати знаннями сучасну молодь через вивчення
іноземних мов - саме такі завдання ставлять перед
собою вчителі кафедри іноземних мов СШ №125 у
процесі навчання іноземних мов. Існує безліч шляхів і
способів для вирішення цих завдань.
25 вересня 2017 року, напередодні Дня
європейських мов, учні старших класів зібралися у
актовій залі школи на захід, присвячений підсумкам
міжнародного обміну у рамках
співпраці
з
“Eastwestbridge Centre” (Великобританія). Учасники
обміну під керівництвом куратора Примак Євдокії Григорівни запросили присутніх до
віртуальної подорожі Лондоном, Оксфордом та іншими містами, які їм довелось відвідати у
серпні 2017 року.
Виступаючі не стримували емоцій і з захопленням розповіли про свої враження,
починаючи від містечка Гілдфорд, де, власне, вони навчалися і який приваблює своїми
ошатними будиночками з красивими кущами, квітами та вигадливими прикрасами,
комфортних умов проживання у шляхетному будинку, якому дали назву «Домашній Хітон»,
харизматичного вчителя Джон Макевоя, закінчуючи відвідинами Букінгемського палацу,
Тауера, Вестмінстерського Абацтва, Будинків Парламенту з Біг Беном та інших відомих
місць. А у фінальному слові Євдокія Григорівна звернулася до присутніх з побажанням
можливості реалізації мрій та задумів.
У рамках співпраці з Інститутом лінгвістики
та психології Київського міжнародного університету,
30.11.2017 на базі спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №125 м. Києва з поглибленим вивченням
англійської
мови
відбувся
традиційний
інтелектуальний турнір “Mr Know All”.
У цей день школа привітно вітала гостей:
викладачів Інституту лінгвістики та психології
Київського міжнародного університету на чолі з
проректором з питань довузівської підготовки Рудаківською Світланою Вікторівною та
команди учасників. У запеклій інтелектуальній грі змагалися: команда “Gryffindor” (СЗШ
№195), команда “Tea Time” (НВК №30 «Еконад»), команда “Consensus” (Ліцей політики,
економіки, права та іноземних мов) та господарі закладу – команда “Smart”.
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За умовами конкурсу гравці брали участь у 5 конкурсних раундах та
продемонстрували високий рівень знань про англомовні країни, вміння художньо
перекладати поезію, аудіювати автентичний текст з метою його відтворення в усному
мовленні та відображення на постері. Надзвичайно динамічним виявився конкурс капітанів,
які вправно впізнавали зображення реалій англомовного світу та продемонстрували знання
американських відповідників британських слів.
Команда “Smart” спеціалізованої школи № 125
(капітан команди – учениця 10-А класу Лізенко Ірина) з
легкістю виконала всі завдання, демонструючи надзвичайно
високий рівень володіння англійською мовою та знань з
лінгвокраїнознавства, бездоганне вміння сприймати на слух
та детально відтворювати автентичний англомовний текст.
У конкурсі інсценізацій «Нащадки Шекспіра» учням
10-А класу вдалося відтворити історичну епоху та донести
до глядачів трагізм п’єси геніального Вільяма Шекспіра.
Акторська гра, відмінне володіння англійською мовою,
талановитий вокальний і танцювальний супровід не залишили байдужим жодного глядача у
залі. За результатами конкурсу команда СШ № 125 м. Києва “Smart” отримала Гран-прі.
Участь у Всеукраїнському мовному конкурсі
«Гринвіч» стала доброю традицією для учнів
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з
поглибленим вивченням англійської мови, адже це
чудова нагода спробувати свої сили, продемонструвати
знання з базового предмету - англійської мови. 5 грудня
2017 року 108 учнів школи брали участь у конкурсі
знавців англійської мови «Гринвіч». Учасники конкурсу
виконували завдання з граматики, лексики, а також
давали
відповіді
на
запитання,
пов’язані
з
лінгвокраїнознавчим аспектом вивчення англійської
мови. Працювали зосереджено і уважно, адже конкурс – це завжди випробування, виклик і,
врешті решт, задоволення від отриманих результатів.
108 учнів навчального закладу брали участь у
Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови
«Гринвіч – 2017». За результатами, якого вони
вибороли 40 призових місць і отримали: 12 «Золотих
сертифікатів», 17«Срібних сертифікатів» та 11
«Бронзових сертифікатів». Найактивнішими були
учні 5-А та 5-Б класів (46 учасників), які принесли
школі
найбільшу
кількість перемог.
Німеччина
та
Україна відзначали у 2017 році 25 років встановлення
дипломатичних відносин. Міністри закордонних справ обох
країн прийняли рішення про проведення Українсько-німецького
року мов для зміцнення та розбудови взаєморозуміння та
дружби, а також співпраці між двома країнами у культурноосвітній сфері. Рік мов сприяв забезпеченню німецькій мові як
іноземній належного значення та закріпленню його в якості
важливого внеску в культурну освіту та професійний розвиток
молодих людей.
8 грудня 2017 року вчителі німецької мови кафедри
вчителів іноземних мов школи Скринник М. В. та Франчук О. О.
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презентували традиційний проект для учнів 5-х класів “Das ABC-Fest”. В цікавій ігровій
формі з елементами гри, драматизацій та відеосупроводом було продемонстровано, що
вивчили учні протягом навчального року, який триває. Усі присутні, а серед них вчителі,
батьки та учні школи, радісно спостерігали, як впевнено, з цікавістю учні демонстрували
знання мови, яку зовсім нещодавно почали вивчати. Вірші, пісні, діалоги, елементи гри
розважили глядачів і подарували заряд хорошого
настрою.
22 березня в рамках участі у районному етапі
XV загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог
держав: партнерство в освіті» команда учнів
спеціалізованої школи № 125 “Teens” презентувала
проект «Україна – це Європа!».
Учасники фестивалю, серед яких учні 10
навчальних
закладів
Дніпровського
району,
продемонстрували
своє
авторське,
неповторне,
оригінальне
бачення
партнерських зв’язків з європейськими країнам. Виступ
команди спеціалізованої школи № 215 “Teens”, які
презентували країну Німеччина, запам’ятався журі та
глядачам сучасним форматом, авторським відео та
талановитою акторською грою учасників.
За рішенням журі команда школи посіла ІІІ
місце серед шкіл-учасниць фестивалю. Також, команду
відзначили представники Київського міжнародного університету, нагородивши грамотою у
номінації «Найкраща презентація країни».
В рамках співпраці з Асоцацією інноваційної та
цифрової освіти щодо реалізації Освітнього соціального
проекту «Київ заговорить англійською», мета якого –
надати можливість кожному українцю безкоштовно
вивчати іноземні мови, у спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням
англійської мови 29
травня 2018 року
відбулася гра під
назвою «English Speaking Club».
48 учнів-знавців англійської мови з 7-10 класів
мали чудову нагоду продемонструвати свої знання
лексики, граматики, уміння аудіювати та говорити
англійською, адже ведучим гри був носій англійської
мови, студент з Нігерії Бенджамін. Учасники були
захоплені
атмосферою
здорової конкуренції, можливістю імпровізувати.
Об’єднані командним духом та бажанням перемогти,
вони захоплено та цікаво провели 1,5 години,
виконуючи різноманітні завдання. У фінальному
батлі за звання переможця змагалося 3 команди.
Після напруженої боротьби переможцем гри була
визнана команда «Raging Lions», яка виборола
почесне право на участь школи у фінальному
змаганні міського рівня.
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Спільні цінності, спільна історія всіх націй континенту, толерантність і взаємоповага
– саме ці ідеї є провідними на шляху до об’єднаної Європи. У 2018 році День Європи в
Україні відзначався 19 травня.
В рамках роботи над шкільним проектом “English is Easy, English is Fun!” учні 1-х
класів гостинно запросили глядачів на свято англійської абетки «The ABC Party». Школярі,
які зробили свої перші, досить упевнені кроки на непростому шляху вивчення англійської
мови, приємно вразили глядачів знаннями англійської абетки, уміннями розповідати вірші та
співати пісні англійською мовою. Світлим та радісним був тематичний урок на тему : “Spring
is coming!” у 2-Б класі. Європейському святу Дню Матері був присвячений виступ учнів 3-х
класів «Mummy makes me happy», під час якого малюки через виконання англійських пісень,
віршів, драматизацій у котрий раз дякували мамам за любов і допомогу, турботу і ласку.
Свято стало справжнім подарунком всім жінкам.
СШ №125 вже багато років поспіль співпрацює з університетом КРОК у галузі
міжнародного співробітництва. Так, 18 травня учні 8–10 класів долучилися до проведення
засідання Англійського клубу університету та
мали
виняткову
нагоду
зустрітися
з
Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в
Україні Манодж Кумаром Бхарті щоб
розширити свої знання про унікальну та
самобутню країну, її історію, колоніальне
минуле,
досягнення
та
перспективи
співробітництва з Україною.
Цікавим,
наповненим
позитивними
емоціями та враженнями, яскравими барвами
видався тиждень, присвячений Дню Європи.
Сподіваємось, що настав час і для нашої
держави
озброївшись
цінностями
ЄС,
зберігаючи свою неповторність, створювати власний життєвий простір для майбутніх
поколінь.
«Hello Summer! Hello Sun! Now it’s time to have some fun!», - так вітали літо учні
спеціалізованої школи № 125 з поглибленим вивченням англійської мови. Дійсно, адже чому
б не долучитися до цікавих видів діяльності , які проводяться англійською мовою у школі в
рамках роботи шкільного мовного табору «Веселка».
04 червня школа гостинно зустрічала 55 учнів, які
виявили бажання зануритись у англомовну атмосферу
через проектну роботу, рухливі ігри, пісні, перегляд
анімаційних фільмів і просто невимушене спілкування з
друзями та вчителями. Робота табору організована за
принципом “multi activity”. Програма перебування у
таборі передбачає поєднання корисного відпочинку зі
спеціально
розробленою
програмою
вивчення англійської мови. Мовна програма табору
передбачає проектну діяльність за різноманітними
напрямками відповідно до рівнів володіння
англійською мовою та вікових особливостей дітей.
Таким чином учні мають можливість здобути
необхідні мовні навички, удосконалити розмовну
мову, реалізувати творчі здібності і таланти та,
поєднуючи навчання із безліччю розваг та
захоплюючим відпочинком.
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Веселими, змістовними, цікавими видалися безтурботні літні дні, проведені учнями
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської
мови у літньому шкільному мовному таборі «Веселка». Роботі над проектами, заняттям
хореографією, спортивним змаганням, виготовленню прикрас та сувенірів, перегляду
мультфільмів, відвідуванню районної бібліотеки був присвячений увесь час.
Учителі англійської мови приклали чимало
зусиль, щоб мотивувати учнів до практичного
застосування знань та умінь з англійської мови, які
учні здобули протягом навчального року. Так, школярі
працювали над реалізацією трьох проектів «Світ
тварин», «Корисні овочі та фрукти», «Великобританія:
атрибути королівської влади» та «Що ми маємо знати
про англійські манери».
11 червня учні школи, їх батьки та вчителі
зібралися в актовій залі школи, щоб ще раз згадати
незабутні моменти цікавого та насиченого життя
табору. Яскраві презентації, виконання віршів та пісень свідчили про зацікавленість учнів у
вивченні англійської мови, їх бажанню розвиватись та удосконалювати набуті знання. Все
святкове, інтерактивне дійство закінчилось запальним флешмобом.
Довгоочікуване літо – це час для пригод,
мандрівок, зустрічі з друзями, час, який можна
використати з користю. Новим досвідом для
учителів і учнів школи став відпочинок у виїзному
літньому мовному таборі, робота якого тривала з 2
тижні. 25 школярів навчального закладу провели
цікаве та змістовне дозвілля у таборі «АРТ ФЕСТ»,
що на узбережжі
Чорного моря біля
міста Одеса. Під
керівництвом
учителя німецької
мови Антропової М.В. та вчителя географії Годзінської
Н.В. Учні працювали у проекті «Які вони пори року?» та
вміло, творчо застосовували знання німецької мови на
практиці, удосконалюючи іншомовний досвід, який
поєднують з цікавими активностями.
У 2017-2018 навчальному році проводилась змістовна виховна робота з учнями згідно
плану роботи школи. Значна увага приділялася розвитку творчих та інтелектуальних
здібностей учнів, залучення їх до різноманітних видів діяльності за інтересами.
У новому форматі було проведено свято День знань. У затишному родинному колі
учнів перших класів привітала директор школи – Тетяна Леонтіївна Посадська, а також
побажала дітям нових відкриттів, цікавих уроків, веселих перерв. І першим дзвоником
сповістила першачків про початок чарівної подорожі у світ знань і творчості, де на них
чекають казкові герої та багато захоплюючих пригод. Для учнів школи були організовані
святкові квести, флешмоби, спортивні змагання на спритність і кмітливість.
07 вересня 2017 року відбулись загальношкільні батьківські збори. Директор школи
Посадська Т.Л. в своїй доповіді підвела підсумки роботи школи за 2016-2017 н.р.,
зупинилась на основних завданнях, які мають бути вирішені в 2017-2018 н.р. та перспективах
розвитку. Зі словами щирої вдячності за підтримку та допомогу в роботі школи. Тетяна
Леонтіївна звернулась до всіх батьків, а найбільш активних нагородила грамотами.
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Батьківський комітет школи виступив зі звітом про використання благодійної допомоги
батьків протягом 2016-2017 н.р. та під час підготовки школи до навчального року.
Уже традиційним стало проведення в школі Олімпійського тижня під керівництвом
вчителя фізичного виховання Чиканової О.В. на базі з академічного веслування «Спартак»
ДЮСШ «Київ» на Трухановому острові. Учні брали участь у цікавих конкурсах, естафетах,
змагались на тренажерах «Концепт-2», спробували веслувати на справжньому човні «Діана»,
отримали багато яскравих вражень, переможці були нагороджені медалями.
З нагоди Дня Українського козацтва, Дня захисника України та свята Покрови
Пресвятої Богородиці серед учнів 8-х класів було проведено цікаву історичну вікторину «Чи
знаєш ти історію українського козацтва?» Дві команди юних істориків та культурознавців у
напруженій боротьбі, за підтримки глядачів, відповідаючи на запитання, змагалися за звання
кращого знавця духовних цінностей, культури та історії українського козацтва.
Під гаслом «Новий підхід! Новий формат! Нова школа!» відбулося святкування Дня
української писемності та мови. Цікаво, творчо та завзято розпочали інтерактивний конкурс
«Знавців української мови» у форматі відкритого мікрофону ведучі 11-А класу під
керівництвом учителя української мови Наталії Миколаївни Іванченко. Дібрати синоніми й
антоніми, пояснити слова іншомовного походження, дізнатися про історичні факти з життя
Нестора літописця ,прочитати скоромовки, змагаючись на швидкість.
Особливо цікава та змістовна робота з правової освіти та правового виховання
проводиться вчителем правознавства Безмаль М.В. Правовий брейн-ринг серед команд 10
класів, інтерактивна гра «Сьогодні діти – завтра народ», постійно ознайомлює учнів з
правами дитини, що гарантуються Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією
України та іншими правовими актами.
Протягом листопада відбувались заходи щодо вшанування Героїв Майдану: виховні
години на тему: «Наш дух не зламати, свободу не вбити», тематичні виставки літератури в
бібліотеці, конкурс відеопрезентацій на тему: «Я і Революція Гідності», конкурс малюнків на
тему: «Ми – діти України».
У День Гідності та Свободи, в актовій залі зібралися учні 7-8 класів для перегляду
фільму «Революція гідності». А вже на наступному уроці серед лідерів 5-11 класів відбулася
конференція «Майдан – дух незламаних». Обговорення найгостріших питань про права і
свободу громадян, про участь молоді в подіях революції – усе це змусило присутніх серйозно
замислитись над долею країни, над своїм громадським обов’язком.
У школі працює 12 гуртків: шаховий гурток (керівник Черних В.Ф.), гурток юних
інспекторів дорожнього руху (керівник Савиченко А.П.), гурток “Юні друзі пожежних”
(керівник Савиченко А.П.), спортивно-бальних танців (керівник Максименко О.М.),
ансамбль спортивного танцю «Аделаїда-Денс» (керівник Любимова-Лисиця М.В.), «Влучний
стрілець» (керівник Паршуков О.Л.), футбольний (керівник Гидинач О.В.), туристськокраєзнавчий (керівник Чиканова О.В.), вокальний (керівник Крилова О.В.), гурток «Юні
поети» (керівник Лазоренко В.В.) гурток національно-патріотичного виховання (керівник
Безмаль М.В.).
Адміністрацією школи, педагогічним колективом, батьківською радою велика увага
приділялась профілактиці негативних проявів серед неповнолітніх. На обліку в школі, у
ювенальній превенції Дніпровського УП, у ССН немає жодного учня. Контрольними є
питання відвідування учнями школи, профілактики неуспішності та відчуженості. По класах
були проведені бесіди “Права та обов’язки учнів школи”, підтримувався тісний зв’язок із
батьками дітей, що потребують особливої педагогічної уваги, проводиться робота по
налагодженню позитивного психологічного мікроклімату в класі. Щоквартально проходять
засідання Ради з профілактики правопорушень та злочинів. Школа бере участь у роботі
міської програми «Шкільний поліцейській». Відбулись зустрічі з інспектором відділу
зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в м. Києві, старшим лейтенантом
поліції Багаліком Сергієм Сергійовичем. Для учнів 5-10 класів були проведені лекції на
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теми: «Правопорушення неповнолітніми та відповідальність за них», «Від спроби до
залежності», а також бесіда-диспут «Булінг – це злочин?»
Під час зустрічі представник поліції ознайомив учнів з видами правопорушень, з
правилами безпечного поводження в Інтернеті та звернув увагу на види відповідальності
учнів та їх батьків за скоєні правопорушення.
У ході місячника правових знань класні керівники 1-11-х класів провели виховні
години на морально-етичні теми, зокрема “Моя держава – Україна”, “Новий закон у
незалежній Україні”, “Що таке закон?”, “Закон і ти”, “Правила поведінки в школі”, “Твої
права і обов’язки”, “Знайомство з Конвенцією про права дитини”, “Добрі і погані вчинки”,
“Проступок і злочин”, “Алкоголізм, наркоманія і відповідальність перед законом”, “Як
запобігти жорстокості?”.
Питання профілактики правопорушень і злочинів серед школярів систематично
розглядаються на педрадах, нарадах при директорі, на батьківських зборах.
Патріотичне виховання – це, перш за все, виховання поваги та любові до своєї країни:
її історії, культури, традицій, мови. Україна – унікальна країна, що мала, має та матиме, чим і
ким пишатися.
З 2012 році у школі працює проект з національно-патріотичного виховання «Любіть
Україну…». Завдяки якому, учні більше дізнаються про історію, культуру, взаємини між
людьми, що живуть в одній Україні на сході та заході, віру пращурів, а також мають змогу
долучитися до творення «історії» нашої України вже сьогодні.
Мета проекту – вивчення предметів соціально-гуманітарного та природногеографічного циклу через систему пошукової та дослідницької діяльності в рамках
навчально-виховної роботи школи; розвиток пізнавальної, аналітичної діяльності учнів через
безпосередню увагу кожного з учасників навчального процесу в роботі проекту; виховання
громадянської свідомості, пошани, патріотизму до власної країни, формування свідомої
любові до історичної, культурної, духовної спадщини України. Проект реалізується через
наступні напрями: пошуково-дослідницький, аналітично-науковий, патріотичний, правовий,
естетичний.
Протягом вересня-жовтня 2017 року робота над проектом продовжувалась через
різноманітні заходи: круглі столи, екскурсії, свята, конференції, презентації, зустрічі з
видатними людьми, тощо. Під час подорожей учні відвідали Музей М. Булгакова, Музей
першодрукарства, Музей Т.Г. Шевченка в м. Каневі, історичні місця Ніжина, Чернігова, Білої
Церкви, Умані, вивчали тваринний світ у зоопарку «12 місяців» та ще раз переконалися,
якою різноманітною та цікавою є наша Батьківщина.
У рамках проекту відбулось святкування Дня працівників освіти. Учні 11 класів
взяли участь у виставі за мотивами п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка».
Національний колорит у поєднанні з сучасними мелодіями й танцями об’єднав минуле й
сучасне, сцену й зал, вигадку й дійсність, і схвилював кожного глядача до глибини душі.
У 2017-2018 н.р. у школі триває активна виховна робота із залученням
інтелектуального потенціалу батьків. Метою якої була організація змістовного дозвілля
дітей, єдність вимог до учнів з боку школи та сім’ї, урізноманітнення форм виховної роботи,
підвищення ефективності сімейного виховання, згуртування класних колективів, можливість
отримання додаткової інформації в залежності від фаху, професії та кваліфікації батьків.
У своїй роботі школа постійно співпрацювала з Центром дитячої та юнацької
творчості Дніпровського району, СЮТ. Члени дитячо-юнацької організації “Мрія” були
постійними активними учасниками гри “Крок”, конкурсів малюнків, фоторобіт. У 2017-2018
навчальному році продовжувала роботу дитячо-юнацька організація “Мрія”.
Слід зазначити позитивну роль у формуванні підвищеного інтересу до навчання та
позакласного життя газети – органу дитячого самоврядування – “Параграф.” (гол. редактор
Гулевата Ірина), що була створена у 2002-2003н.р., де висвітлюються питання шкільного
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життя, профілактики правопорушень, негативного впливу на здоров’я людини вживання
горілчаних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління
За планом проводилися заходи з безпеки життєдіяльності, бесіди та індивідуальна
робота з учнями класних керівників, соціального педагога,психолога.
Новорічні свята – це довгоочікувана пора, коли здійснюються найзаповітніші мрії,
відбуваються справжні дива. Адже кожен мріє відчути себе, немов у казці, поринути у
дивовижний світ пригод, подорожувати у часі, віднайти секрет власного щастя та здійснити
нездійсненне.
Цього року, улюблені казкові, фантастичні, феєричні, надзвичайні новорічні дива у
щирих українських традиціях завітали до учнів 5-8 класів та в казках Роксолани до учнів 911 класів.
Святкування Дня Соборності відбулося об’єднанням однієї шкільної родини в
єдиний ланцюг, що стало яскравим проявом єдності, волі українського народу до свободи.
Мета цього флешмобу показати, що хоча ми всі різні, проте всі єдині у своїх прагненнях,
мріях – жити в єдиній мирній Україні.
26 січня 2018 року відбулась шістнадцята церемонія «Гордість школи 2017». На свято
інтелекту, гордості і таланту були запрошені батьки, класні керівники, призери олімпіад,
переможці захисту наукових робіт МАН, відмінники навчання, лідери учнівського
самоврядування. Піднятися на вершину слави здібним учням допомогли такі якості як жага
до знань, уміння, велике бажання і, звичайно ж, постійна допомога та підтримка талановитих
вчителів та батьків. Ми ще раз переконалися, що нам є ким пишатися.
Урок-реквієм «Бій за майбутнє України» відбувся до 100-річчя битви під Крутами.
Українські студенти віддали своє життя, аби захистити Київ від наступу більшовиків. Захід
підготували учні 6-А та 10-А класів під керівництвом учителя історії Безмаль М. В.У залі
звучали останні слова, жарти, рядки з листів хлопців-юнаків, які назавжди залишаться у
лавах Першої Української юнацької (юнкерської) школи ім. Б. Хмельницького у складі
чотирьох сотень новоствореного добровольчого Помічного Студентського куреня січових
стрільців.
За ініціативи Ради старшокласників дитячо-юнацької організації «Мрія» вшанування
Героїв Небесної Сотні. Змістовні стінгазети та бесіди з молодшими школярами нагадали про
події Майдану. У дні жалоби лідери вирішили залишити на Алеї пам’яті вироби, виготовлені
учнями школи – маки, паперові ангели, листівки, браслети, а також покласти квіти .
15 лютого вже традиційно відбулося святкування Масляної. Уся шкільна родина,
незважаючи на погодні умови, зібралась у затишному куточку подвір’я проводжати зиму.
Свято розпочалося з урочистого привітання директора школи – Посадської Т.Л., яка
щиро привітала всіх присутніх із Масляною та Стрітенням і побажала добра в кожній оселі,
тепла в душах і мирного неба. Після чого, ініціативна група учнів 9-Б класу, під
керівництвом класного керівника Драги Т.М., розіграли невелику жартівливу сценку,
віршами та побажаннями проводжали зиму та закликали весну. Під кінець свята під
українські народні пісні опудало за традицією було спалено. Після таких веселощів усі радо
смакувати млинцями.
Зустрічати Свято весни можна по-різному – концерти, виставки, пісенні фестивалі.
Тож учні 8-Б та 9-А класів взяли участь у виставі "За двома зайцями", за комедійною п’єсою
українського драматурга Михайла Старицького. Перевтілення в різнопланових героїв,
досліджуючи їх вчинки та характер, принесло чимало емоцій, як акторам, так і глядачам.
Після побаченого, можна дійти висновку, що щастя в кожного своє.
Весна бере свій початок з сонячним промінням, а в шкільній родині відбулася
доброчинна акція «Торбинка щастя до Великодня» для Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «ОХМАТДИТ». І вже добрі справи зігрівали серця тим, для кого свято залишається
планами на майбутнє. Спільними зусиллями було зібрано подарунки для дітей, які
знаходяться на лікуванні у різних відділеннях лікарні.
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26 березня у концертній залі Київського державного коледжу туризму та готельного
господарства відбулась концертна програма «Звершуй! Твори! Мрій!» на захист почесного
звання «Зразковий ансамбль сучасного та спортивного танцю «Аделаїда-Денс». Творчий звіт
вихованців танцювального колективу ще раз довів, що танець для них був і залишається
невичерпним джерелом творчості, таланту і натхнення.
17 травня для учнів школи відбулось свято до Дня вишиванки, а для учнів 10-А та 9-А
класу ще й зустріччю з представником Американських рад з міжнародної освіти (організація,
яка діє за підтримки Посольства США в Україні) – Пархоменко Юлією Олександрівною, яка
ознайомила учнів з Проектом на тему: «Сприяння академічній доброчесності в Україні».
Спілкування з учнями відбулося у формі діалогу, під час якого лектор зосередила увагу на
важливості Проекту для процесу навчання і повсякденного життя та розповіла про види
академічної недоброчесності та її наслідків для суспільства. Проект націлений на роботу з
учнями задля формування нової академічної культури, яка ґрунтується на довірі, чесності,
прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.
Кожного року, навесні, старшокласники беруть участь у районному етапі
національно-патріотичної гри «Джура».Два дні рій афішував свої вміння у різних
випробуваннях. Справжній козацький дух та захоплююче видовище продемонстрували учні
нашої школи – команда 10-А класу «Українські соколи», які в загальному заліку потрапили
до п’ятірки кращих в районі.
Навчальний рік почався для інтелектуалів нашої школи досить вдало. У районній грі
«Веселі чомучки» команда «П’ятнашки» у фіналі посіла почесне четверте місце, і тим самим
потрапила до десятки кращих в районі. А вже пізніше команда “Британці»(старша вікова
група),виборовши путівку до фіналу, посіли почесне ІІІ місце в районі і отримали
можливість представляти начальний заклад на міській грі «Юніор»,де, знову ж таки, стали
фіналістами.
Уже традиційно у районному конкурсі малюнків «Казкові герої за безпечний рух»
перемогу здобула учениця 1-Б класу Плоска Ксенія та учень 4-Б класу Кременський
Тимофій. У конкурсі аплікацій «Подорож до країни знаків» переможцем стала учениця 5-А
класу – Костенко Евеліна.
Переможцем районного конкурсу дитячих малюнків до місячника правових знань
стала учениця 2-А класу –Віжунова Валерія.
Передноворічний районний конкурс «Різдвяні обереги» відзначив грамотами та
подяками креативних учасників Віжунову Валерію (ученицю 2-А класу ) та Федорцова
Данила (учня 4-Б класу). Також у районному конкурсі новорічно-різдвяний композицій
«Ялинка-HENDMADE» у номінації «Ялинкова іграшка – символ року» перемогу здобула
учениця 8-А класу Козюн Марія. Свій поетичний талант відкрила учениця 7-Б класу Виджак
Вікторія, яка у районному конкурсі “Поетична весна» із своєю збіркою «Весняні мелодії»
посіла почесне ІІ місце.
У змаганнях із шахів на Кубок київського міського голови "Кришталева тура" у
напруженій боротьбі почесне ІІ місце виборола учениця 9-Б класу Луценко Олена та ІІІ місце
посіла Гах Андріана. У районному конкурсі малюнків «Я маю право!» перемогу здобула
учениця 1-А класу Пасічник Анна.
У спартакіаді допризовної молоді з військово-спортивного багатоборства серед
закладів освіти Дніпровського району м. Києва грамотами та медалями за ІІ місце були
відзначені учні 10-А класу Байрамов Артем та Дайко Ярослав.
Підсумовуючи всі здобуті перемоги, у травні відбулася урочиста церемонія
нагородження креативних та обдарованих освітян і школярів району «Крила натхнення2018». Грамотою в номінації «КРОК ЗА КРОКОМ УСПІХ ЗА УСПІХОМ» була
нагороджена директор школи Посадська Тетяна Леонтіївна. У номінації «Майстерність.
Креативність. Лідерство. Позитив» перемогу здобула заступник директора з навчальновиховної роботи Васіна Т.В.. За найбільшу кількість перемог у науковій діяльності в
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номінації «Інтелектуальна еліта 2018» перемогу здобули учениці 10-А класу – Хомовська
Єлизавета і Лізенко Ірина.
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 778, наказів Міністерства освіти і науки України від
30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, управління освіти Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від 29.12.2012 № 623 «Про затвердження плану проведення
атестаційної експертизи загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
району», від 16.01.2016 № 28 «Про проведення атестаційної експертизи навчальних закладів
в 2017 році» з 26.09.2017 по 07.10.2017 була проведена державна атестація школи. За
результатами спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням
англійської мови визнана атестованою, підтверджено право на надання початкової, базової та
повної загальної середньої освіти з видачею документів про освіту державного зразка про
відповідний рівень освіти.
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