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Мета Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" на період до 2029 року
• ухвалення нових державних стандартів загальної середньої освіти,

розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної
самореалізації особистості;

• запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що
ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків;

• підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати
праці, надання академічної свободи та стимулювання до професійного
зростання;

• запровадження принципу дитиноцентризму;
• удосконалення процесу виховання;
• створення нової структури школи, що дасть змогу засвоїти новий зміст

освіти і набути ключових компетентностей;
• децентралізація та ефективне управління загальною середньою

освітою, що сприятиме реальній автономії школи;
• справедливий розподіл публічних коштів;
• створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні

умови, засоби і технології для навчання учнів, вчителів і батьків;



- Конституція України;
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про загальну середню освіту»;
- Закон України «Про засади державної мовної політики»;
- Національна доктрина розвитку освіти;
- Національна стратегя розвитку освіти в Україні на період до 2021 
року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 №344/2013;
- Указ Президента України від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові 
заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»;
- Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778;
- Указ Президента України від 20.03 2008 № 244/2008 «Про додаткові 
заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;
- Закони України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про охорону 
дитинства»;
- Концепція виховання дітей та молоді в національній системи освіти, 
затвердженої колегією Міністерства освіти і науки України 28.02.2006. 



У 2016/2017 навчальному році команди учнів школи-
інтернату стали переможцями фінальних етапів
Всеукраїнських учнівських турнірів юних математиків,
фізиків, хіміків, біологів, інформатиків.

66 учнів стали переможцями ІІІ (обласного) етапу,
5 учнів – переможцями IV (фінального) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

30 учнів стали переможцями ІІ (обласного),
6 учнів – ІІІ (фінального) етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України.

Одним з найкращих в Україні є результат участі учнів
школи-інтернату в інтерактивних конкурсах «Соняшник»,
«Геліантус», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня».



До послуг учнів 15 навчальних кабінетів,
2 комп’ютерних класи, оснащених сучасними ПК
(20 шт.) з підключенням до мережі Інтернет,
спортивний зал, тренажерний зал, їдальня, кабінет
обслуговуючої праці, слюсарна майстерня, бібліотека
з читальним та Інтернет-залом), мультимедійне
обладнання.

Обладнані кімната учнівського 
самоврядування, кабінет соціального педагога 
та кімнату індивідуальної роботи психолога.



До складу педагогічного колективу закладу входять 45
педагогічних працівників з вищою фаховою освітою.

• вищу кваліфікаційну категорію мають 25 чол.,
• І кваліфікаційну категорію – 9 чол., 
• ІІ кваліфікаційну категорію – 6 чол.,
• категорію «Спеціаліст» – 5 чол., 
• кандидатів наук – 2,
• доцент – 1,   
• старших учителів і вихователів - 6, 
• учителів-методистів – 10,  
• Відмінників освіти України - 5.



За результатами конкурсного приймання учнів у серпні 2016
року було сформовано мережу школи-інтернату на 2016/2017
навчальний рік у кількості 315 учнів.
Відповідно до Статуту школи-інтернату в навчальному

закладі впроваджено допрофільне і профільне навчання
наступним чином:
- 8-мі і 9-ті класи з поглибленим вивченням математики,

біології і хімії;
- 10-ті і 11-ті класи фізико-математичного, біолого-хімічного

та інформаційно-технологічного профілів.



У 2016/2017 навчальному році 68 учнів 11-х класів
закінчують навчання у школі ІІІ ступеня, проходять
державну підсумкову атестацію і отримають
атестати про повну загальну середню освіту.

22 учня (32 % від загальної кількості) претендують
на отримання медалей за досягнення у навчанні.

69 учнів 9-х класів проходять державну підсумкову
атестацію і отримають свідоцтва про базову
загальну середню освіту.

171 учень 8-х і 10-х класів буде переведений до
наступних класів.



У 2016/2017  навчальному році  здобуто 207 призових 
місць на ІІ етапі і 66 призових місць на ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

П’ятеро учнів стали переможцями ІV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад:

Свинаренко Юлія, 11-А клас – з географії,
Бітюцька Валерія, 11-А клас – з екології,
Квасова Катерина, 11-А клас – з астрономії,
Коваленко Юрій, 10-В клас – з інформатики,
Демцюра Ірина, 10-В клас – з інформаційних
технологій.



Переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії
наук України:

- Таланцев Михайло, 9-А клас, у секції «Безпека
інформаційних та телекомунікаційних систем»;
- Бітюцька Валерія, 11-А клас, у секції «Охорона
довкілля та раціональне природокористування»;
- Малахова Дарія, 11-Б клас, у секції «Селекція та
генетика»;
- Маковська Анжеліка, 11-А клас, у секції
«Педагогіка»;
- Фішензон Ілля, 11-Б клас, у секції «Медицина»;
- Платухіна Марія, 10-В клас, у секції «Історія
України».



На педагогічних радах розглянуто актуальні питання:

• «Основні підсумки діяльності школи-інтернату у 2015/2016
навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік у
контексті участі педколективу у всеукраїнському експерименті
«Школа майбутнього» на підставі наказу МОН України від 04.03.2016
№ 216 «Про проведення всеукраїнського експерименту з
упровадження науково-педагогічного проекту «Школа майбутнього»;

• «Забезпечення інноваційного розвитку сучасного
спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу для
обдарованих дітей шляхом створення інформаційного освітнього
середовища та інтеграції його зі створеною моделлю розвивального
освітнього середовища»;

• «Психолого-педагогічні норми спілкування учасників
навчально-виховного процесу та роль впливу особистого прикладу
педагога на формування особистості учня»;

• «Про затвердження дидактичного матеріалу для про ведення
ДПА та ЗНО у 2017 році».



Методичною радою розглянуто питання:

• «Обговорення й затвердження плану роботи науково-методичних кафедр на
2016/2017 навчальний рік»;

• «Про підготовку й проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад Про підготовку й проведення конкурсу-захисту науково-дослідних
робіт учнів у МАН України»;

• «Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та
участь учнів у ІІ етапі»;

• «Про підсумки проведення ІІ та участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад. Про підсумки участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад та ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідних робіт
учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнських учнівських
турнірах»;

• «Про хід та результати атестації педагогічних працівників школи-інтернату у
2017 році»;

• «Про участь педагогічних працівників в обласному фестивалі педагогічних
ідей та інновацій Про підсумки науково-методичної роботи педколективу
школи-інтернату у 2016/2017 навчальному році»;

• «Про затвердження завдань для проведення ЗНО та ДПА в 9-х та 11-х
класах».



Проведено інтерактивні семінарські заняття:

• «Педагогічний супровід науково-дослідницької роботи 
учнів»;

• «Розвиток творчих здібностей учнів»;
• «Розвиток критичного мислення учнів»;
• «Емоційний інтелект педагога»;
• «Роль медіаосвіти у розвивальному освітньому 

середовищі»
• «Упровадження інтерактивних технологій у навчально-

виховний процес». 



Профспілковий комітет контролює виконання
основних положень договору; звіти про виконання
проводяться щорічно, оформляються відповідними
протоколами.

Проведено 5 зборів трудового колективу, 4 -
профспілкових.

За звітний період профспілковим комітетом надана
соціальна підтримка працівникам школи – інтернату у
ситуаціях тривалої хвороби, лікування, скрутного
матеріального стану, трагічних подій у родинах.

Із запланованих 26 тис. 380 грн. витрачено 12 тис. на
матеріальну допомогу. Зроблено виплати за
лікарняними на суму 92 тис. 707 грн. Грошова премія за
ст. 57 складає 32 тис. 435 грн, премії виплачено на суму
113 тис. 812 грн.



Протягом 2016/2017 навчального року школа постійно
взаємодіяла з Обласною станцією юних туристів, з
Харківським обласним палацом дитячої та юнацької
творчості.

Вже сьомий рік школа-інтернат співпрацює зі
спортивною школою № 9, працівники якої допомагають
в організації та проведенні спортивних змагань,
військово-патріотичної гри «Сокіл». На базі нашого
навчального закладу працюють спортивні секції з
пауерліфтингу, футболу, легкої атлетики, спортивного
туризму.

Школа також взаємодіяла з різноманітними
культурними та мистецькими установами міста, а саме:
театрами, Харківським історичним музеєм,
співробітники якого проводили тематичні лекції,
організовували зустрічі з цікавими людьми.



Упродовж 2016/2017 навчального року було організовано та
проведено 18 загальношкільних заходів, 5 свят, одне із яких
відвідала Голова Харківської обласної адміністрації Юлія
Світлична; пройшли 14 тематичних виставок стіннівок,
колажів, дитячих фотографій.

Продовжено роботу з національно - патріотичного
виховання учнів, проходили заходи з нагоди відзначення
важливих пам’ятних та ювілейних дат, були проведені
зустрічі з учасниками АТО і волонтерами, захисником
донецького аеропорту та ліквідатором аварії на
Чорнобильській АЕС.

Традиційно в школі-інтернаті відбувалися заходи з нагоди
відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня
ветерана, Дня захисника України, Дня української
писемності й мови, Дня пам’яті жертв Голодомору та
політичних репресій, Дня Соборності України, Дня пам’яті
жертв аварії на Чорнобильській АЕС.



У 2016 році диспансеризація учнівського контингенту
проведена на 100%.

Загальна ураженість дітей у 2015 році становила - 1334, а в
2016 - 1297.

Провідне місце в структурі захворюваності дітей займають
хвороби серцево-судинної системи захворювання зору,
хвороби кістково-м’язової системи, хвороби нервової системи,
хвороби органів травлення.



У травні 2017 р. розпочато роботи з капітального ремонту
опалювальної системи спального корпусу на загальну суму
600 тис. грн.

У липні 2017 р. заплановано проведення капітального
ремонту м’якої покрівлі пральні на загальну суму 400 тис. грн.

Також планується проведення поточного ремонту закладу на
загальну суму 190 тис. грн.

Планується проведення робіт з косметичного ремонту усіх
приміщень закладу без виключення персоналом закладу, з
використанням матеріалів, які надійдуть після проведення
платежу за бюджетні та за залучені позабюджетні кошти.



Бухгалтерією школи здійснено платежі за період з 01.06.2016 по 
31.05.2017 року: оплата праці – 5.125,9 тис.грн. 
У тому числі:

- матеріальна допомога на оздоровлення педагогічним
працівникам, згідно 57 статті Закону України «Про освіту» – 121,9
тис.грн., виплачена 100%,

- грошова винагорода педагогічним працівникам, згідно 57
статті Закону України «Про освіту» – 32,4 тис.грн., виплачено 30%
від посадового окладу,
- преміювання на загальну суму 113,8 тис. грн.

На оплату листів непрацездатності у період з 01.06.2016 по
31.05.2017 витрачено коштів у загальній сумі – 92 707,22 грн. за 649
днів. (в тому числі за рахунок фонду соціального страхування – 56,8
тис.грн.), у порівнянні з минулим звітним роком захворюваність
зменшилася на 15%.

Оплата участі учнів у Всеукраїнських турнірах – 48,2 тис.грн.,
Оплата за комунальні послуги, – 1 877,00 тис.грн.,
Видатки на утримання закладу та учнів – 2 254,9 тис. грн.
Оплата за продукти харчування – 3 320,1 тис.грн.



За минулий навчальний рік  адміністрацією 
школи видано 

117 наказів з кадрових питань, 
331 – з основної діяльності. 
Зареєстровано 402 вхідних документи,
підготовлено 443 вихідних документи, розглянуто 8 
звернень громадян. 

Прийнято на роботу 14 працівників, звільнено - 13.



У ході внутрішкільного контролю вивчено та 
проаналізовано:
- стан  календарного  планування учителів на І та ІІ семестри;
- стан  планування виховної роботи класних керівників та 
вихователів на І та ІІ семестри;
- стан організації роботи факультативів, проведення індивідуальних і 
групових занять у І та ІІ семестрі;
- якість ведення і перевірки  учнівських зошитів у І та ІІ семестрі;
- стан  виконання навчальних планів і програм у І та ІІ семестрі;
- рівень навчальних досягнень учнів;
- стан викладання географії та економіки;
- стан викладання математики;
- стан викладання фізичного виховання;
- рівень організації науково-дослідницької роботи з учнями;
- стан ведення класних журналів;
- роботи з попередження дитячого травматизму;



Наша  мета - не просто дати глибокі та міцні 
знання, а забезпечити виховання згідно з 

реформою загальної середньої освіти 
особистості випускника нової української 

школи, який є:
• цілісною всебічно розвиненою особистістю, здатною
до критичного мислення;

• патріотом з активною позицією, який діє згідно з
морально-етичними принципами, здатний приймати
відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

• інноватором, здатним змінювати навколишній світ,
розвивати економіку за принципами сталого розвитку,
конкурувати на ринку праці, навчатися впродовж життя.
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