Підсумки функціонування нвк в 2014-2015 н.р.
та пріоритетні напрями роботи на 2015-2016 н.р.
Діяльність педагогічного колективу навчально-виховного комплексу №13 у 2014-2015
навчальному році здійснювалась відповідно основних законодавчих актів Конституції України,
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про
дошкільну освіту», нормативно-правових актів Президента України, Уряду та Верховної Ради
України, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державної
цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Положення
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.2010 р. № 778, Державними стандартами початкової загальної освіти (Постанова КМУ
від 20.04.2011 р. № 462), Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти
(Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1392), Регіональної цільової програми «Освіта
Дніпропетровщини на 2013 – 2015 роки», розпоряджень департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, голови Дніпропетровської облдержадміністрації, управління освіти і
науки Дніпродзержинської міської ради; направлена на підвищення якості освіти та виховання,
інноваційного розвитку учасників навчально-виховного процесу, забезпечення для них рівного
доступу до здобуття якісної освіти та
соціального захисту, покращення умов праці
педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації та професійного захисту, удосконалення
механізму управління навчальним закладом направлена на реалізацію державної політики в
галузі освіти.
Освітня стратегія навчально-виховного комплексу в 2014- 2015 навчальному році була
спрямована на:
активне впровадження інформаційних технологій в управлінський процес;
автоматизацію процесу управління системою освіти на основі комплексу програм
«КУРС: Школа»;
реалізацію проекту «Електронна бібліотека», створення електронного каталогу літератури
для шкільних бібліотек;
підвищення якості освітніх послуг, педагогічної майстерності;
реалізацію принципу наступності між дошкільною і початковою освітою, між
допрофільною підготовкою та профільним навчанням;
впровадження
інноваційних освітніх технологій
у
навчальній
діяльності з
використанням Internet-простору;
здійснення необхідних заходів щодо організації та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання;
забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування
батьків, згідно з чинним законодавством;
забезпечення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів та вихованців у навчальному
закладі;
забезпечення учнів гарячим збалансованим харчуванням;
забезпечення повного медичного супроводу дітей та підлітків навчального закладу
спільними зусиллями з органами (закладами) охорони здоров'я;
формування освітнього здоров’язбережувального простору;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів, які
атестуються;
визначення
національно-патріотичного
виховання
як
одного з найголовніших
напрямків виховної роботи;
здійснення заходів із профілактики правопорушень, злочинності, безпритульності та
бездоглядності серед неповнолітніх;
удосконалення методів роботи з профілактики негативних явищ у підлітковому
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середовищі;
удосконалення фахової майстерності вчителів та розповсюдження їх педагогічного
досвіду;
зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
створення сприятливих умов для обдарованої молоді, їх наукового потенціалу та
інноваційного розвитку.
В навчально-виховному комплексі мовою викладання є українська мова, вивчається
російська мова. Іноземна мова: англійська. Кількість класів: 22, що на один клас більше в
порівняні з минулим навчальним роком. Кількість учнів станом на 04.09.2015р. складає 595 уч. ( в
порівнянні з минулим роком на 29 учнів більше). Середня наповнюваність складає 27 учнів на
клас. Профільні класи: 10,11 (інформаційно-технологічний профіль). Викладання предметів
ведеться за чинними програмами Міністерства освіти і науки України.
Навчально-виховний процес в закладі забезпечують 113 працівників, серед них:
дошкільне відділення: кількість працівників – 46, у тому числі педагогічних працівників –
21, обслуговуючого персоналу – 25;
шкільне відділення: кількість працівників – 67, тому числі педагогічних працівників – 43,
психолог -1, технічного персоналу – 24.
Серед 64 педагогів:
- за освітнім рівнем:
з вищою освітою: 43 педагога., незакінченою вищою 21 педагога.
- за кваліфікаційним рівнем
«Відмінник освіти України» - 5, «учитель-методист» - 5; педагог-організатор – методист –
1; «вихователь – методист» - 2; практичний психолог – методист» - 1;»керівник гуртка –
методист» 1; «старший учитель»- 11; «старший вихователь» - 1; «спеціаліст вищої категорії» - 21,
«спеціаліст І категорії» - 5, «спеціаліст ІІ категорії» - 6 ,«спеціаліст» - 8.
- за педагогічним стажем роботи:
до 3 років: - 9, від 3 до 10: - 18, від 10 до 20: - 8, понад 20: - 29 педагогів.
Всі вчителі своєчасно проводять курсову перепідготовку і атестуються. У цілому
слід відзначити високий кваліфікаційний рейтинг вчителів.
Рівень комп`ютерної грамотності керівництва та педагогічних працівників – пройдено
курси:
за програмою «Основи ІКТ» - 34,
за програмою «Intel. Навчання для майбутнього»- 15,
за програмою «Вчителі в он-лайні»- 29,
за програмою «Цифрові технології»- 1
Заклад забезпечено комп'ютерною технікою на 33%: функціонує 1 комп'ютерний клас, в
них робочих місць - 10, загальна кількість комп’ютерів – 17, всі комп’ютери підключено до
мережі Інтернет.
Навчально-виховний комплекс успішно включився в реалізацію Всеукраїнських, обласних
проектів: «Електронний підручник», «Електронний дошкільний навчальний заклад».
Впроваджено проект «Класна оцінка», програмний комплекс «КУРС: Освіта», що
забезпечує повну автоматизацію управлінської діяльності та навчального процесу,
функціонування закладу в єдиному інформаційному просторі.
Навчально-виховний комплекс входить до складу навчально-науково-виробничого
комплексу «Прометей», який створено при Дніпродзержинському державному технічному
університеті. Підписано угоди співробітництва з ДДТУ, ДГУ.
Організація інноваційної, експериментальної, науково-методичної роботи здійснювалася
відповідно до нормативно-правових документів різних рівнів, рекомендацій ДОІППО щодо
реалізації обласного науково- методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної
особистості»,
міського науково-методичного проекту «Інноваційно-освітній простір регіону
для розвитку та самореалізації креативної особистості», регіонального педагогічного
експерименту «Педагогічна майстерня впровадження здоров’язбережувальних технологій в
екологічному освітньому просторі Дніпродзержинського регіону», шкільного науково-
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методичного проекту «Проектування та реалізація моделі навчально-виховного комплексу для
сталого розвитку в контексті креативної освіти».
Експериментальна робота педагогічного колективу здійснювалась в межах регіонального
науково- педагогічного проекту «Управління екологічною освітою шкільного простору в
інтересах сталого розвитку» в рамках педагогічного експерименту «Педагогічна майстерня
впровадження здоров'язбережувальних технологій в екологічному освітньому просторі
Дніпродзержинського регіону» за темою: «Освітні екологічні проекти – новий формат
екологічного менеджменту загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації моделі
навчально-виховного комплексу для сталого розвитку». На першому діагностичноконцептуальному етапі роботи діяльність педколективу спрямовано на вивчення та обґрунтування
теми екологічних проектів, аналіз педагогічного досвіду та наукової літератури, проведення
прогностичного аналізу науково-методичного забезпечення, визначення характеру екологічних
проектів та розробка інноваційних підходів до управління ними. Серед напрямків учнівської
проектної діяльності школярі найчастіше обирають дослідження ролі живих організмів в
екосистемах; вивчення біології та екології видів рослин і тварин та розробка можливих шляхів їх
охорони; дослідження впливу антропогенних факторів на природні екосистеми та стан здоров’я
людини; різні шляхи вирішення екологічних проблем міста та краю.
Освітні екологічні проекти початкової школи проводяться за темами: ,,Будьмо знайомі!” ,
«Чарівний світ тварин», «Квіткова феєрія», «Моє улюблене місце відпочинку на природі»,
«Екологічні таємниці класної кімнати ». Освітні екологічні проекти базової та старшої школи
проводяться за темами: «Життя равликів. Як воно є?», «Птахи нашого міста», «Цілющі
властивості рослин - символів України», «Кімнатні рослини і здоров’я людини», «Екологічні
таємниці класної кімнати».
Практичну частину роботи над проектом на першому етапі реалізовано через проведення
місячника екологічної освіти і виховання «Я – Землі цієї паросток зелений».
Досвід роботи НВК презентовано на рівні України, області:
VІ Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті»;
VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015»;
Всеукраїнському екологічному форумі та VІІ міжнародній виставці «Довкілля 2015»;
За підсумками VI Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» заклад
відзначено медаллю лауреату конкурсу І ступеня та липломом лауреату конкурсу І ступеню в
номінації «Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інновацій у систему
освіти регіону».
Педагоги НВК підвищують фахову майстерність шляхом участі у науково-практичних
конференціях, семінарах, вебінарах, фахових конкурсах, заходах:
- всеукраїнському науково-практичному семінарі «Реалізація тенденцій управління впровадження
здоров’язбережувальних технологій в освітній простір України» ( квітень 2015р., м. Київ,
директор Єфремова Л.С.);
- всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми безперервної освіти
вчителів природничо-математичного циклу дисциплін: досвід, інновації» (листопад 2014р., м.
Дніпропетровськ, ДОІППО, заступник директора з НВР Балаклеєць М.В.);
- міжнародній науково-практичній конференції «Упровадження інтегрованого навчання в
загальноосвітній і вищий школах: реалії та перспективи» (квітень 2015р., ПОІППО, заступник
директора з НВР Балаклеєць М.В.);
- обласній науково-практичній конференції «Креативна освіта для розвитку інноваційної
особистості», (березень 2015р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО, директор Єфремова Л.С., заступник
директора з НВР Зайва І.П., учитель хімії Балаклеєць М.В.);
- міжнародному науковому симпозиумі «Тиждень еколога – 2015» на базі ДДТУ ( квітень 2015р.,
м. Дніпордзержинськ, директор Єфремова Л.С.);
- міському науково-практичному круглому столі «Науково-методичний супровід впровадження
педагогічних інновацій в екологічний освітній простір» в рамках відкриття музею безперервної
екологічної освіти» на базі СЗШ №19 (листопад 2014р., м. Дніпродзержинськ, директор Єфремова
Л.С.);
- семінарі-практикумі для молодих вчителів природничо-математичного циклу предметів та
трудового навчання «Післядипломний професійний розвиток педагогів природничо5

математичного циклу предметів в інноваційної діяльності» (жовтень 2014р., м. Дніпропетровськ,
ДОІППО, учитель фізики Бузоверя Д.С.);
- обласному тренінгу «Розробка електронних освітніх ресурсів в системі дистанційного навчання»
(листопад 2014р., м. Дніпропетровськ, ДОІППО, учитель історії Шуракова Ю.С.).
Учитель фізичної культури Залогіна Т.В. брала участь у міському етапі Всеукраїнського
конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок з елементами футболу.
Учитель української мови Кайданна А.Ю. брала участь у ХІ Всеукраїнському конкурсі
«Вчитель-новатор» на сайті освітньої мережі Microsoft «Партнерство в навчанні» (бронзовий
рівень).
Досвід вчителів ( директора Єфремової Л.С., заступника директора з НВР Балаклеєць М.В.,
учитель фізичної культури Залогіної Т.В.) внесено до обласного анотованого каталогу
перспективного педагогічного досвіду «Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини».
У березні 2015 р. презентували власний педагогічний досвід у обласній виставці –
презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015» директор Єфремова Л.С.,
учителі української мови Кайданна А.Ю., Чумаченко В.В., початкових класів Литвин А.І., Біла І.І.
Протягом 2014-2015 навчального року директор Єфремова Л.С., заступники директора з
навчально-виховної роботи Зайва І.П., Балаклеєць М.В., учитель української мови та літератури
Кайданна А.Ю. опублікували власний педагогічний досвід на шпальтах фахових журналів, газет.
На базі НВК проведено міський семінар-практикум для вчителів початкової школи за
темою «Використання освітніх технологій в навчально – виховному процесі початкової школи»
(квітень 2015р., заступник директора з навчально-виховної роботи Зайва І.П., учителі початкових
класів).
У навчальному закладі працюють методичні об’єднання: вчителів початкових класів;
вчителів природничо-математичного циклу, трудового навчання; вчителів гуманітарноестетичного циклу; вчителів фізичної культури; класних керівників, вихователів ГПД (керівники:
учитель початкових класів Біла І.І., учитель математики Звєрєва І.І., учитель російської мови та
літератури Пасюк І.М., учитель фізичної культури Залогіна Т.В., класний керівник Татарко Г.М.,
вихователь Вікторовська І.В.).
У межах шкільного проекту «Педагогічна майстерність», за підсумками атестації
педагогічних працівників 2015 року визначено переможців номінацій: «Творчість і майстерність» учителя трудового навчання Гаврилова В.О., «Найкраща презентація досвіду»- учителя
української мови та літератури Чумаченко В.В., «Відданість справі» - учителя біології Ковальову
Н.О., «Зразковий досвід»- практичного психолога Тяпунову
М.І., «Динамізм росту
педмайстерності»- учителя історії Шуракову Ю.С.
У 2014-2015 н.р. було здійснено перевірки стану викладання математики, музичного
мистецтва, фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни». За підсумками перевірок відзначено
послідовна та результативна робота з обдарованими та талановитими дітьми вчителя Залогіної
Т.В. Стан викладання даних предметів визначено задовільним. Учителям надано рекомендації
щодо удосконалення навчальної предметної роботи.
На педагогічних радах у 2014-2015н.р. розглянуто питання національно – патріотичного
виховання дітей дошкільного віку, ролі військово – патріотичного виховання у формуванні
особистості старшокласника, створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально
сприятливих для розвитку молодших школярів на основі розробки та впровадження нового змісту
освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання, презентовано інноваційну діяльність
сучасного вчителя в умовах креативного освітнього простору та підведено підсумки щодо
реалізації пріоритетів креативної освіти в умовах компетентнісно орієнтованого підходу до
навчання та виховання.
Ідея розвитку обдарованості втілюється в навчально-виховному комплексі через створення
єдиної неперервної системи урочної і позаурочної освіти, організацію психолого-педагогічного
супроводу учнів, відбір провідних технологій креативної педагогіки, впровадження цільової
комплексної
програми «Обдарована дитина», проекти «Освіченість», «Обдарованість»,
«Дослідник» , «Екологічна освіта», «Педагогічна майстерність».
За підсумками рейтингу щодо успішності учнів по закладу випускник 11 класу Яковлєв
Артем нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні», 26 учнів (6%) стали
відмінниками навчання (серед них 21 учнів початкової, 6 учнів базової, 1 учні старшої школи).
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Кращі показники навчальних досягнень достатнього та високого рівня показали учні 2А, 2Б, 4А,
5А, 5Б, 7А, 8А класів (класоводи Чуприна Г.Т., Билина О.А., Біла І.І., кл.керівники Кутішенко
Л.В., Шуракова Ю.С., Бузоверя Д.С., Татарко Г.М.).
Якісний показник навчальних досягнень учнів класу представлено у таблиці
Контингент Всього Результати за І семестр
Атестовано Не
учнів
учнів
учнів
атестовано
1-3 б.
7-12 б.
10-12 б.
учнів
учні %
учні %
учні %
1-4 кл.
257
1
0,5
96
54
21
12
179
78
5-9 кл.
267
8
3
104
39
6
2
267
В т.ч. 9 кл. 41
4
10
9
22
0
41
10-11 кл.
43
16
37
2
5
43
В т.ч. 11кл. 17
7
41
1
6
17
1-11 кл.
567
9
2
216
44
29
6
489
78
У номінації «Клас року» за рейтингом класів в громадському житті класів та закладу
визначено переможців: 2А, 2Б, 5Б, 9Б, 10 класи ( класоводи та класні керівники: Чуприна Г.Т.,
Билина О.А., Шуракова Ю.С., Куриненко С.В., Бабенко О.С.).
Відповідно до Положення про «Учень року» та враховуючи навчальну, громадську
діяльність та особисту активну життєву позицію визначено лауреатів «Учень року – 2015». Ними
стали: Климчук Єгор (1А), Гайдук Григорій (1Б), Аббасова Марія (1В), Кравченко Марія (2А),
Вовк Анастасія (2Б), Довженко Павло (3А), Сіданченко Єлзавета (3Б), Полюлях Дар’я (4А0,
Чуприна Валерія (4Б), Набока Едуард (5А), Максютенко Анна (5Б), Коченко Поліна (6А),
Щербинська Анастасія (6Б), Каграманян Анжеліка (7А), Чабан Юлія (7Б), Озерна Карина (8А),
Дудік Дмитро (8Б), Воловіченко Анна (9А), Чміль Сергій (9Б), Рудік Дар’я (10), Заєць Олександра
(11).
У жовтні проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін серед
учнів початкової, базової та старшої школи. За підсумками І етапу шкільних олімпіад
переможцями стали: Довженко Павло, Таранчук Мар’яна (3-А), Стовбун Альона, Сіданченко
Єлизавета (3-Б), Тітов Євген, Полюлях Дар’я (4-А), Чуприна Валерія (4-Б), Хоценська Валерія
(6А), Гончаренко Анна (7А), Іванова Настя, Сердюк Андрій, Слюсарська Сабріна (8А), Скакун
євгенія, Воловіченко Ганна, Гордаш Ольга (9А), Танасова Катерина, Петров Паша (9Б), Рудік
Дар’я, Носкова Єлизавета, Біла Катерина, Налобіна Олена (10), Яковлєв Артем, Плетенець Євген,
Маліванов Андрій, Кайданний Олег, Василенко Влада, Акулінін Владислав (11).
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін прийняло участь 20
учнів 6-11 класів. За підсумками ІІ етапу учнівських олімпіад в десятку увійшли шкільні команди
з математики, екології ( учителі Звєрєва І.І.. Татарок Г.М., Ковальова Н.О.). Стабільно
результативно виступають учні в олімпіаді з екології. Серед учнів призерами стали 2 учениці 10
класу: Біла Катерина ( І місце, українська мова і література, вчитель Кайданна А.Ю.), Налобіна
Олена ( І місце, екологія, вчитель Ковальова Н.О.). За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології учениця 10 класу Налобіну Олену відзначено обласною грамотою
(ІІІ місце, вчитель Ковальова Н.О.).
У ІІ етапі конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт ДВ МАН Дніпропетровської
області брали участь учні 10 класу Серб Деніс у відділенні хімії та біології Серба Дениса та
Налобіна Олена у відділенні екології та аграрних наук.
Протягом навчального року учні брали активну результативну участь у всеукраїнських,
обласних дитячих оглядах-конкурсах: знавців української мови ім. Петра Яцика, «Знай та люби
свій край», «Розповім про подвиг», «Врятувати від забуття», «Податки очима дітей», «Бюджет
очима дітей», «Охорона праці очима дітей» «Молодь обирає здоров’я», Всеукраїнській експедиції
«Моя Батьківщина - Україна», історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України»,
«Олімпійський рух: історія та сьогодення», «Віват, талант!» тощо.
Високу активність виявили учні в оn-line конкурсах та Інтернет-олімпіадах: «Кенгуру»,
«Левеня», «Геліантус», «Колосок», «Патріот», «Лелека», «Соняшник», «Грінвіч», «Кришталева
сова».
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Підведено підсумки участі школярів класів у інтелектуальних конкурсах міжнародного,
всеукраїнського, обласного рівнів. Серед класів найактивнішими виявились 2А, 5Б, 6А, 10 класи
(кл керівники Чуприна Г.Т., Шуракова Ю.С., Кравець О.Ю., Бабенко О.С.). Серед учнів
найактивнішими визначено: Зайцева Ліза (2А), Журавський Ярослав (4А), Довженко Павло (3А),
Сіданченко Ліза (3Б), Волошина Катерина, Максютенко Анна (5Б), Ляшенко Марія, Коченко
Поліна, Антоненко Ростислав (6А), Старостін Антон (6Б), Тесля Даніїл, Андрущенко Кирило,
Чабан Юлія (7Б).
Дані про участь школярів за 2014-2015н.р. узагальнено в таблиці:
№
Назва та зміст заходу
Категорія
Кількість
Координатор
п/п
учасників
учасників
1.
Міжнародний математичний Учні
2-6 37
учнів Вчитель
початкових
конкурс«Кенгуру»
класів
зимовий
класів
Учні
2-11 весняний
Капінус І.О.
класів
Вчитель математики
Татарко Г.М.
2.

Міжнародний природничий Учні
конкурс "КОЛОСОК"
класів

3.

Міжнародна природознавча Учні
гра «Геліантус»
класів

4.

Міжнародний учнівський
конкурс юних істориків
«Лелека»
Всеукраїнський конкурс з
англійської мови «Гринвіч»

Учні
класів

5-11

Учні
класів

2-11 30
учнів, Вчитель
англійської
найактивніші 3Б, мови Кравець О.Ю.
6А, 7А

Всеукраїнська українознавча
гра «Соняшник»
Всеукраїнський конкурс
з
українознавства
"ПАТРІОТ"
Всеукраїнський
інтерактивний конкурс
«Кришталева сова»
Всеукраїнський учнівський
фізичний конкурс «Левеня»

Учні
класів
Учні
класів

5-11 31

5.

6.
7.

8.

9.

2-11 87 учнів, осінній Вчитель
початкових
71
учень класів
весняний
Капінус І.О.
Вчитель
фізики
Бузоверя Д.С.
7-11 50 уч.
Вчитель
біології
Ковальова Н.О.

2-11 56

Вчитель
історії
Шуракова Ю.С.

Вчитель
української
мови Палієнко О.В.
Вчитель
української
мови Кайданна А. Ю.

Учні 3-4,9-11 24
класів

Вчитель
історії
Шуракова Ю.С.

Учні
класів

Вчитель
Бузоверя Д.С.

7-11 17

фізики

У закладі проведено конкурси з метою пошуку та розвитку творчо обдарованих та здібних
дітей.
Переможцями шкільного етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса
Шевченка визначено Волошину Катерину (5-Б); Гоцірідзе Нонну (6-А); Гончаренко Анну (7-А);
Слюсарську Сабріну (8-А); Швидку Анну (9-Б); Білу Катерину (10); Горцірідзе Майю (10).
Переможцями шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені
Петра Яцика визначено Швачко Анастасію (3-А), Тітова Євгена (4-А), Рибакову Катерину (5-Б),
Хоценську Валерію(6-А), Гончаренко Анну (7-А), Слюсарську Сабріну (8-А), Воловіченко Анну
(9-А), Білу Катерину (10) та Яковлева Артема (11).
Серб Деніс переміг у шкільному конкурсі знавців творчості Лермонтова.
Ученицю 9-А класу Скакун Євгенію зараховано до обласної спілки творчо – обдарованих
дітей «Веснянка» в номінації «Образотворче мистецтво».
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В міському конкурсі дитячої творчості «Зима-чарівниця» подано 33 роботи учнів
навчально-виховного комплексу. Найбільшу кількість якісних робіт представлено учнями 1А, 1Б,
1В класів ( класоводи Литвин А.І., Капінус І.О., Лєбєдєва Я.В.) та гуртка «Чарівна голочка2 (
керівник Куриненко С.В.). Перемогли та отримали грамоти в міському етапі конкурсу учні
Терешонкова Вероніка (1В), Швидка Анна (9Б), Чабан Юлія (7Б).
У березні 2015 року проведено відкриті Шевченківські дні. За підсумками проведених
заходів переможцями стали Кучнова Ганна (6-А), Панасюк Олександр (6-Б), Бондаренко Влада
(7Б), Слюсарська Сабрина (8А), Дудік Дмитро (8Б), Танасова Катерина, Швидка Анна (9-Б),
Скакун Євгенія, Дружина Анастасія, Шпилько Іван (9-А), Біла Катерина, Слинько Анастасія (10),
Шаравін Дмитро (11). Слинько Анастасія посіла ІІІ місце в міському конкурсі читців творів
Шевченка. Підготували призерів учителі української мови Кайданна А.Ю., Палієнко О.В.,
Чумаченко В.В.
Учні закладу беруть активну участь у конкурсах дитячої творчості.
За підсумками міського конкурсу дитячої творчості «Віват, талант» брали участь 54 учні,
отримано 19 грамот, серед них відзначено учнів Ливадко Артем (2Б), Скакун Євгенія (9А) (ОТМ) ,
Данів Марк (8Б), Швидка Анна (9Б) (декоративно-ужиткове мистецтво), Васьків Єлизавета (7 А),
Біла Катерина, Носкова Єлизавета (10) (номінація «Солісти –вокалісти», «Вокальні дуети, тріо і
ансамблі»), Гоцірідзе Майя(10 ), команди «Fan Crew», «Super Power», гурток «Сонечко» 4А класу
(номінація «Хорегографія»).
Підготували призерів Кутішенко Л.В. (учитель ОТМ, 5 дипломів), Дайнеко В.Ю. (учитель
музики, 3 дипломи), Залогіна Т.В. (учитель фізичної культури, 3 грамоти), Куриненко С.В.
(учитель трудового навчання, 3 грамоти), Гаврилов В.О.(учитель трудового навчання, 1 диплом).
За підсумками конкурсу отримано дві грамоти УОіН міської ради за вагомий внесок в розвиток і
всебічну підтримку творчо обдарованих учнів учителю ОТМ Кутішенко Л.В. та безпосереньо
педколективу НВК №13.
Підведено підсумки традиційного екологічного місячника:
- навчальна робота відзначена пізнавальним інтегрованим уроком з математики та фізики
на базі 7А класу (учителі Звєрєва І.І., Бузоверя Д.С.);
- інформаційно- просвітницька діяльність відзначена роботою кліматичних бригад учнів 10
класу Рудік Д., Воєводським Г., Турчик В., Давиборщ Д., Зайцевим Б.. Учнями проведено лекції
для учнів 5–8 класів щодо планетарної проблеми зміну клімату. Доповідачі звітували та були
відзначені на міському конкурсі кліматичних бригад дніпродзержинської громадської організації
«Голос природи»;
- презентаційну роботу проведено екологічною агітбригадою на базі 3А класу (кл кер.
Василенко Н.І., педагог-організатор Куриненко С.В.), яка виступила на міському огляді
екологічних агітбригад «Збережемо планету разом!»;
- науково-дослідницька робота виконана ученицею 10 класа Налобною Оленою
«Дослідження впливу електромагнітних полів комп’ютерних пристроїв на екологічний стан
навчальних кабінетів» (кер. учитель Ковальова Н.О.).. Робота посіла ІІ місце У І етапі і брала
участь у ІІ етапі конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт ДВ МАН України. Учителя
біології Ковальову Н.О. і ученицю 10 класу Налобіну Олену нагороджено міськими та обласними
грамотами за плідну роботу щодо поширення екологічних знань та успіхи у олімпіаді з екології.
Колективним творчим екологічним проектом виявися загальношкільний проект «Ре-арт»
(«Нове життя старих речей») серед учнів 5–10 класів. При захисті свої екопроектів визначено
переможців у загальному заліку та в номінаціях:
І місце: 5Б, 7Б, 9Б, 10 класи (кл керівники Шуракова Ю.С., Пасюк І.М., Куриненко С.В.,
Бабенко О.С.);
ІІ місце: 6А, 7А, 8А, 8Б, 9А класи (кл. керівники Кравець О.Ю., Бузоверя Д.С., Татарко
Г.М., Палієнко О.В., Кайданна А.Ю.);
ІІІ місце: 5А, 6Б класи (кл. керівники Кутішенко Л.В., Сердюк Т.Д.).
5А – Диплом за оригінальність, творчу неповторність та дизайнерський підхід до реалізації
екологічних ідей;
7Б, 9А класи – Диплом за активну життєву позицію учнів та масовість;
9Б клас – Диплом за творчі здобутки та відродження традицій українського народу;
10 клас – Диплом за високу майстерність та творче осмислення представленої тематики.
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У номінації «Найкращий екскурсовод» переможцями визначено Кавтеладзе Валентину
(5Б), Ляшенко Марію (6А), Бобир Катерину, Танасову Катерину, Швидку Анну (9Б).
У номінації «Еко клас - 2015» переможцями стали 7А, 8Б класи (кл.кер Бузоверя Д.С.,
Палієнко О.В.
Насичене спортивне життя школи. Серед спортивних перемог відзначено ІІ місце у
міському конкурсі «Спорт для всіх – здоров’я нації» серед учнів 3-4 класів (вч. Телятник О.М.);
перемоги учнів у Кубку України з черліденгу (вч. Залогіна Т.В.) У змаганнях на Кубок України
брали участь 33 дитини, всі стали призерами.
Міські спортивні змагання з бадмінтону – ІІІ місце Іванова Настя і Дураченко Ярослав
(8А). Підготував учитель фізичної культури Тупіцин А.М.
Шкільним методичним об’єднанням вчителів фізичної культури проведено першість
школи з аеробіки: І місце – 7А клас та 9Б клас ,ІІ місце – 8А клас та 9А клас, ІІІ місце – 6А клас,
10 клас та 11 клас.
Визначено переможців у номінації «Спортивний клас року» : 1Б, 4А, 5А, 5Б (класні
керівники Капінус І.О., Біла І.І., Кутішенко Л.В., Шуракова Ю.С.).
За підсумками Чемпіонату України з черлідингу серед дорослих та юніорів. 36 учнів
початкової та старшої школи 91А, 1Б, 2А, 2Б, 3А. 4А, 5А, 5Б, 6а, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б) були
відзначені нагородами. Учасниці команди «STARS»:Узунова Єва, Нестеренко Олена, Зданевич
Софія, Бельговська Анна, Стротчикова Олександра, Кісільова Ангеліна, Плахотнік Анастасія
стали переможцями у номінаціїї хіп-хоп команда (5-8 років) а також срібними призерами у
номінації джаз та бронзовими у номінації данс. У складі команди «EXTREMEBOYS» Аверьянов
Данііл, Косовський Артем, Сніжко Олег посіли друге місце в номінації хіп-хоп (8-12 років).
Косовський Артем став бронзовим призером в індивідуальному заліку. Зайченко Володимир,
Фесенко Микита, Гнутик Андрій, Гречин Данило, Лазаренко Олексій у складі команди
«FunСrew»посіли третє місце в номінації хіп-хоп (юніори). Філіпова Поліна, Деркач Єлизавета,
Коченко Поліна, Остапенко Аня, Задворна Влада, Волнянська Олександра, Савченко Анастасія,
Любарець Анастасія, Руденко Єлизавета, Мурадян Катерина у складі команди «РАКЕТИ» стали
срібними призерами у номінації данс та хіп-хоп команда (юніори). Команда «SUPERPOWER» у
складі якої учні: Холобко Анастасія, Орел Аніта, Воловіченко Ганна, Дружина Анастасія,
Кривенчук Юлія та Танасова Катерина здобула перемогу у номінації хіп-хоп та стала срібними
призерами у номінації данс та джаз (дорослі). Хіп-хоп дует Холобко Анастасія та Воловіченко
Ганна стали Чемпіонами України та кандидатами на право представляти нашу країну на
чемпіонаті Європи в Словеніїї м. Любляни. Підготувала переможців учитель фізичної культури
Залогіна Т.В.
В закладі відслідковується робота вчителів, класоводів, класних керівників щодо
пропагування активного дозвілля учнів класу, підвищення мотивації до навчальної діяльності,
піднесення статусу обдарованих учнів,
оприлюднення їх результатів на шкільному сайті.
Висвітлено колективні справи учні 2А,2Б, 3А,3Б, 4А, 6А, 7А, 7Б класів (класоводи Чуприна Г.Т.,
Билина О.А., Василенко Н.І., Воробйова Л.М., Біла І.І., Кравець О.Ю., Бузоверя Д.С., Пасюк І.М.).
«Медіа-клас року» визначено 4А клас.
У виховній роботі закладу пріоритетними та результативними є такі напрямки виховної
роботи: національно – патріотичне виховання, військово – патріотичне, розвиток учнівського
самоврядування, екологічний, формування здорового способу життя, сприяння творчому
розвитку особистості.
З напрямку громадсько – патріотичного виховання
протягом року були проведено виховні
заходи: День знань, свято для першокласників «Прийми нас, сонячна країно», Тиждень права,
Всеукраїнський урок «Права людини», «Правовий турнір» ( 9-10 кл.) операція «Урок», місячник
щодо дотримання законодавства про загальну середню освіту, тиждень, присвячений виводу
військ з Афганістану. Шевченківський тиждень, День Соборності України, Вахта пам'яті», акція
«Доброго ранку, ветеран», єдині уроки мужності « Дніпропетровщина – моя рідна земля», «У
пам'яті народній навіки», «Простим героям честь і слава», присвячений Дню партизанської слави,
зустріч з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АС на тему «Ціною життя» за участю
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АС, Єдиний урок «Поклонимось великим тим рокам» (9-10
кл.), тиждень Європи, для учнів 2-11 кл. - конкурс читців творів Шевченка « Ми чуємо тебе,
Кобзарю, крізь століття», виховні години в 5-6 кл. - « Калина – символ України», «Вона на світі
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одна єдина – наша Україна», для 7-8 класів - «Я – громадянин України», для 9-10 кл «За що
шанують українців», для 8-11 кл – «Дніпропетровщина – мій рідний край», вікторина для учнів 56 кл., «Що в Україні най-най», класні збори «реалізація права на освіту в Україні, школі, класі»,
Протягом року були випущена стіннівка «Шкільне життя» на тему: «Мова моя солов'їна»,
присвячена Дню Української писемності., до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АС, до Дня Соборності України, присвячену виводу військ з Афганістану та
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, до міжнародного Дня рідної мови,
до Всесвітнього дня авіації та космонавтики, до Всесвітнього Дня захисту дитини, до Дня
Європи, Проведено конкурс літературних творів «ЕСЕ» з теми «Я –європеєць». В закладі відкрито
куточок слави героїв АТО – Дніпродзердинців, екскурсоводи музею історії школи провели ряд
екскурсій та зустрічі з учасниками АТО. Учні закладу брали участь у Акціях на допромогу воїнам
АТО: «Відправ посилку вдячності», «Лист захисникам Вітчизни», учні брали участь в акцій
«Врятувати від забуття»: створено фільм про учня закладу Кордабньова В., який загинув під час
АТО. Учні закладу співпрацювали з громадськими та державними організаціями, допомагаючи
воїнам АТО: в акції «Лист учаснику АТО» - співпраця з Заводською у місті радою щодо надання
гуманітарної допомоги; брали участь у марафоні «Україна починається з тебе» на допомогу
учасникам АТО – співпраця з міською бібліотекою ім. Шевченка; були учасниками проектів
«Подаруй посилку вдячності солдату АТО», адреса: «Зона мужності», Донбас – участь в міській
акції за ініціативою лідерів євро клубів; П «Вітальна новорічна листівка учаснику АТО» співпраця з Заводським РОВД- участь у конкурсі «Міліція очима дітей – у номінації «Лист
захиснику Вітчизни»; акція активістів євроклубів міста - участь у зборів кошті на придбанні
учасникам АТО військової форми. Заклад брав участь уміській конференції з патріотичного
виховання «А ми тую славу збережемо» та у в конференції Заводського району, присвячену
патріотичному вихованню учнів та молоді.
З напрямку військово-патріотичного виховання протягом року проведено: військовоспортивні змагання серед учнів 5-9 класів «Козацькому роду нема переводу», серед юнаків 9-11
класів «Один день в арміїї», строєвий огляд, «Ну-мо, хлопці», змагання серед команд 10-11
класів по наданню долікарської допомоги «постраждавши при НС», серед юнаків 10 –х класів
змагання з військової топографії. Для учнів 9-11 організовано перегляд серію відеофільмів
«Збройні сили України на захисту миру», проведено уроки мужності, присвячений визволення
міста від німецько-фашистських загарбників. Учні закладу відвідували екскурсії в музеї історії
міста: «В боях за Україну». Проведено виховні години: уроки мужності: 2-7 кл. – « Вулиці імені
героїв»; 8-11 кл. – «Мої земляки – герої»; конкурс проектів «Моя родина в роки ВВВ».
З напрямку розвитку учнівського самоврядування в закладі існують дитячі організації: для
1-4 класів – «Сонячна країна», для 5-11 класів – «Шкільна республіка», робота яких здійснюється
через шкільний парламент, який складається з 9 комісій:
учбово – дисциплінарний,
інформаційний, шефський, пошуковий, цікавих справ, фізкультури та спорту, старостат,
Євроклуб, комітет праці та порядку. Створити в закладі атмосферу взаємодовіри, наблизити учнів
до вчителів, залучити кожного члена колективу до суспільно – громадської активності на користь
класу, школі, суспільству, рідній Україні – у центрі виховного простору учнівського
самоврядування.
Парламентом розроблено маршрути до школи та зі школи для першокласників, тематичні
екскурсії у шкільному музеї.
Протягом року була продовжена робота над соціальними проектами проекти: «Плекаємо
у серцях добро», «Добро починається з тебе», «На крилах натхнення», «Врятувати від забуття».
Учні закладу брали участь в міських змаганнях з водного туризму, з техніки пішохідного
туризму, Віват, талант», «Знай і люби свій край», «Зима – чарівниця». Багато учнів закладу були
переможцями цих конкурсів. В закладі розвивається волонтерський рух. Волонтери стали
активними учасниками акцій «Листівка ветерану», «Подарунок ветерану», «Турбота», «Пам’ять»,
«Святкова телеграма». Волонтери традиційно покладають квіти до пам’ятників учасників
Великої Вітчизняної війни, символу міста - Прометея, Стелли Слави, беруть участь в лінійках
Пам’яті, вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Під керівництвом учнівського самоврядування учні закладу провели акцію «Голуб миру».
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Збереження пам’яті про минуле нашого народу, знайомство з сьогоденням організовуємо
шляхом екскурсійної роботи патріотичного спрямування. Протягом року були
організовані
екскурсійні поїздки до міст Дніпропетровськ, Запоріжжя, Львів, с. Галушківка.
Протягом року у закладі проведені місячники, акції, які направлені на збереження
здоров'я: тиждень до Дня фізичної культури та спорту, дні здоров'я, місячник безпеки на воді та
льоду, акція «Здорова дитина – майбутнє України», акція «Молодь за здоров'я», акція «Зупинимо
ВІЛ-інфекцію, СНІД», декадник по боротьбі з туберкульозом, акція до Міжнародного дня
боротьби з палінням, акція з протипожежної безпеки «Запобігти вогню», день боротьби зі
СНІДом, тиждень безпеки життєдіяльності. Під час проведення місячників та акцій самими
яскравими були такі заходи: Інтелектуальна гра Що?Де?Коли? на тему: «Олімпійський рух:
історія та сьогодення»., урочисте відкриття шкільної спартакіади, веселі старти серед 1-4 класів,
легкоатлетична естафета серед 5-8 класів, футбол серед 9-11 класів),
Традиційно проводяться профілактичні бесіди: «Профілактика СНІДУ», «Шкідливі
звички», «Олімпійські види спорту», «Спортивна спадщина України» и тд. проведено шкільний
етап заходу «Олімпійське лелеченя». Учні закладу брали участь у міських змаганнях з водного
туризму, в міських змаганнях зі спортивного орієнтування, з туризму, в відкритому Кубку міста в
Кубкі області, в чемпіонаті області в чемпіонаті України, в чемпіонаті Європи з черлідингу;
старти надій для учнів 7-х класів. в відкритому чемпіонаті міста з танцювальної аеробіки, з
бадмінтону (7-8 кл.), в спортивно – масовому заході «Ігри чемпіонів» (5-6 кл), Козацький гарт, в
міських змаганнях з фотоорієнтування.
В закладі працює 17 гуртків: - «ФАРТ», «Юний екскурсовод», «Технічне
моделювання», « Юний рятівник», «Чарівна голочка», «Влучний стрілець», «Рандеву», «Стежками
рідного краю», рукопашний бій, «ЮІД», Танцювальний «Сонечко», літературна вітальня,
«Книжкова лікарня», «Юний психолог»,
Агітбригада «Молодь обирає здоров'я», «Англійської розмовної мови», «За здоровий спосіб жття.
Спортивні секції: Кіокушин – карате, легка атлетика, баскетбол.
Працює Музей історії
школи, Євроклуб, спортивний клуб «Іскра»( секція черліденгу, шейпінг, настільний теніс,
атлетична гімнастика).
Проте, відмічаючи певну стабільність, результативність і окремі надбання в організації
навчально-виховного процесу, слід визнати деякі проблеми і недоліки в роботі педагогічного
колективу:
потребує постійного оновлення методичне забезпечення навчальних кабінетів;
недостатній рівень організації науково-дослідницької роботи з базових навчальних
предметів;
потребує активізації робота вчителів щодо розміщення власних розробок уроків,
заходів на сторінках фахових журналів;
недостатній рівень забезпеченості підручниками;
недостатній рівень забезпеченості комп’ютерами.
Головними пріоритетами роботи НВК на 2015-2016 н.р. визначено:
- Забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти.
- Запровадження гнучкої системи організації навчально-виховного процесу, що відповідає
сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації
особистості демократичного суспільства.
- Соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.
-Створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання
педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної
компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науковометодичної роботи у міжкурсовий період.
-Збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом підвищення здоров’язбережувальної
компетентності школярів та дошкільнят, формування та розвитку їх активної життєвої позиції
у ставленні до власного життя та власної безпеки.
- Підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально- виховного процесу.
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- Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків
згідно чинного законодавства.
Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
- Впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують
компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.
- Застосування інформаційно-комунікаційних технологій через застосування хмарних технологій у
навчально-виховній та науково-методичній роботі, шляхом створення власних електронних
підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, навчальних відеофільмів, електронних
портфоліо тощо.
- Проведення освітнього моніторингу та вивчення інноваційного педагогічного досвіду.
- Удосконалення роботи з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через
впровадження інтерактивних форм роботи.
- Визначення національно-патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямків
виховної роботи.
- Здійснення заходів з профілактики, правопорушень, злочинності, безпритульності та
бездоглядності серед неповнолітніх; удосконалення методів
роботи
з
профілактики
негативних явищ у підлітковому середовищі.
- Організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.
- Сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних і науково-педагогічних працівників
шляхом самоосвіти, запровадження системи науково-методичних навчань, участі у всеукраїнських
та міжнародних конференціях, семінарах, проектах, тощо.
- Забезпечення діяльності педагогічного колективу в межах обласного науково-методичного
проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та міського –
«Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського
суспільства».
- Здійснення контрольно-аналітичної діяльності щодо реалізації Державних стандартів освіти з
базових дисциплін.
- Поліпшення матеріально-технічної, навчально-методичної бази закладу.
- Удосконалення роботи шкільного сайту.
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