
Зв�т
директора

НВК № 209 "СУЗІР 'Я"

2019-2020 навчальний р�к



Педагогічне кредо школи:
навчати радісно, учитись переможно

Візія:
школа соціального успіху, в якій
працюють висококваліфіковані
педагоги на засадах гуманізму,
інтелігентності та особисого 
фахового зростання

Місія:
ми прагнемо створити кращий світ за
допомогою освіти



Упродовж звітного періоду  удосконалено
матеріально-технічну базу школи:

1. Капітальний ремонт кабінетів 1-их  класів
2. Завершується капітальний ремонт харчоблоку та
їдальні
3. Капітальний ремонт підлоги ІІ поверху
4. Капітальний ремонт сходових клітин та сходів
лівого крила будівлі

Фінансово - господарський звіт про
надходження та використання
публічних коштів

1.





Було отримано: Було отримано:
медикаменти для
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Було отримано: Було отримано:
засіб для

дезінфекції  1
засіб для

дезінфекції  2
засіб для

дезінфекції  3

2436,00

1482,00

10584,00

засіб для
дезінфекції 4

засіб дезінфекційний
широкого спектру

засіб для посуду

131197,00

7 (1л)

1 (5л.)

249 (1л)

34 (5л)

6

5 (1л)

5508,00

330,00

серветки
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дезінфекції  рук
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дезінфекції 5

2160,0015
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5

2376,00

2000,00

мило рідке

засіб мийний 2

засіб мийний 3

5600,0040

21
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5544,00
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засіб антижир

засіб антижир
екстра

проектор з екраном

528,002 (5л)

3 (1л)

3

540,00

засіб для підлоги

засіб сода ефект

засіб універсальний

132,002 (1л)

1

5 (1л)

60,00

330,00



.



Отримано для  1-их класів НУШ

вимірювальні
прилади 4 5772,00

90 98820,00стільці учнівські

багатофункціона-
льний пристрій 3 20538,00

інтерактивний
комплекс 3 282906,00

магнітно-
маркерна дошка 90 25830,00

6 6048,00терези
вимірювальні

модель
механічного
годинника

3 2700,00

інтерактивний
магнітний
календар

3 1485,00





педпрацівники
68.8%

обслуговуючий персонал
25.7%

адміністрація
5.5%

 У 2019-2020 навчальному році НВК № 209 "Сузір'я"
штатними працівниками був укомплектований на 100%.
Зокрема:

2. Кадрове забезпечення



спеціалісти вищої категорії
56.7%

спеціалісти І категорії
19.3%

спеціалісти ІІ категорії
13.8%

спеціалісти
10.2%

Якісний склад команди педагогів
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Початкова школа

1-ші класи - 95 учнів
2-гі класи - 119 учнів
3-ті класи - 125 учнів
4-ті класи - 91 учень

3. Мережа класів станом на 29.05.2020 року

Базова школа

5-ті класи - 107 учнів
6-ті класи - 100 учнів
7-мі класи - 93 учні

8-мі класи - 61 учень
9-ті класи - 64 учні

Старша школа

10-ті класи - 59 учнів
11-ті класи - 43 учні



Базова школа
5-9 колегіальні класи
кількість класів - 16

у них учнів - 425
Серед них:
7 класів з поглибленим вивченням
математики та англійської мови;
4 класи з поглибленим вивченням
природничо-математичних дисциплін;
5 класів з поглибленим вивченням
іноземних мов

4. Структура освітнього закладу 

Старша школа
4 профільні класи,

у них учнів 93
Серед них: 
математичний профіль
- 2 класи;
профіль іноземних мов -
2 класи

Початкова школа
1-3 класи - НУШ

4 класи - спеціалізовані
з поглибленим вивченням

англійської мови

Кількість класів - 14
у них учнів - 430



5. Екран навчальних досягнень учнів
НВК № 209 "Сузір'я" за підсумками
2019-2020 навчального року
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5. Екран навчальних досягнень учнів
НВК № 209 "Сузір'я" за підсумками
2019-2020 навчального року

Достатній рівень
44%

Високий рівень
27%Середній рівень

26%

початковий рівень
3%



6. Результати участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади у 2019-2020 навчальному році

Біологія
Кривенко Ванесса   10-А   ІІІ місце

Лихачова Марія   8-А   ІІІ місце
Пилипенко Катерина  8-Б  ІІ місце
Скрипнікова Дар'я  9-В  ІІІ місце
Кулик Вероніка   10-Б   ІІІ місце

Зарубіжна література
Волинець Захар    7-В   ІІІ місце

Мірзаї Ілля     7-В    ІІ місце
Мороз Олександр   7-В   ІІІ місце
Кривкова Ванесса   10-А   ІІ місце
Лихачова Марія   8-А   ІІІ місце

Луференко Карина   8-Б   ІІ місце
Половинка Єлизавета 8-Б  ІІ місце

Українська мова та
література

Кулик Вероніка  10-Б     ІІІ місце
Процюк Денис   9-В     ІІІ місце
Скрипнікова Дар'я  9-В  ІІІ місце



6. Результати участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади у 2019-2020 навчальному році

Англійська мова
Лихачова Марія    8-А   І місце

Степанська Маргарита 9-А ІІ місце

Географія
Байзан Вероніка  8-Б     І місце

Кропивницький Роман  8-Б  І місце
Пилипенко Катерина  8-Б  І місце

Кривкова Ванесса   10-А  ІІІ місце

Математика
Келюх Олексій   6-Г   ІІІ місце



6. Результати участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади у 2019-2020 навчальному році

Образотворче мистецтво
Кузнєцова Вероніка  7-А     ІІ місце

Фізична культура
Загоруйко Дар'я    11-Б   І місце

Інформатика
Щербаков Максим   6-Г   І місце

Дитиненко Денис   11-Б   ІІІ місце
Штаруоліс Анастасія  7-А  ІІ місце

Ященко Олександр  6-А  ІІІ місце
Ярмоленко Дмитро  9-А  ІІІ місце



Вітаємо
 абсолютного переможця І (міського) етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з комп’ютерної графіки Щербакова Максима, учня 6-Г класу 
та вчителя Остапенко Олену Вікторівну!

7. Результати участі учнів у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади у 2019-2020 навчальному році

І



Відділення географії та
ландшафтознавства

Журавель Алеся  10-Б  ІІ місце
Томяк Єлизавета  10-Б   ІІІ місце

Відділення ботаніки, зоології,
ветеринарії та зоотехніки

Гіленко Євгенія  9-В  ІІІ місце
Даценко Юлія   10-А   ІІ місце

Кривкова Ванесса  10-А   ІІ місце
Кулик Вероніка  10-Б   І місце

Левкова Вікторія  9-В   ІІІ місце

Відділення кліматології та
метереології

Тоджибоєва Фархунда  9-В  І місце
Остапенко Анна   9-В   ІІ місце

8. Результати участі учнів у І (районному) етапі Всеукраїнського конкуру-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН  у 2019-2020 навчальному році



Відділення медицини

Томяк Єлизавета  10-Б  ІІІ місце
Щербина Ольга  10-Б   ІІ місце

8. Результати участі учнів у І (районному) етапі Всеукраїнського конкуру-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН  у 2019-2020 навчальному році

Відділення англійської мови

Кривкова Ванесса  10-А  І місце
Федоренко Ірина  9-А   ІІ місце

Відділення економічної теорії

Титенко Анна  11-Б  ІІ місце



 9. Результати участі учнів у ІІ (міському) етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН  у 2019-2020
навчальному році

Половинка Єлизавета
8-Б

Ботаніка. Зоологія

Остапенко Анна
9-В

Кліматологія

Федоренко Ірина
9-А

Англійська мова

І місце ІІІ місце ІІІ місце



Захист науково-дослідницьких робіт



 10. Результати участі учнів у районних, міських та
міжнародних конкурсах

Половинка Єлизавета
8-Б

ІІІ місце на І етапі

ІІ  етап
Кравкова Ванесса  10-А  ІІ місце
Кулик Вероніка  10-Б  ІІІ місце
Луз Іван       6-В     ІІІ місце

Скрипнікова Даря   9-В   ІІІ місце



 10. Результати участі учнів у районних, міських та
міжнародних конкурсах

Учні НВК № 209 «Сузір’я» брали участь у
міжнародному конкурсі під егідою Ради Європи на найкращий захід до
Європейського дня мов, розмістивши його на офіційній сторінці EDL
(European Day of Languages). Огаркова В.І., заступник директора з

НВР є офіційнимпредставником конкурсу в Україні.



Єдина  науково-методична проблема: 
"Розвиток позитивного  іміджу НВК № 209
"Сузір'я" як перспектива його ефективного

функціонування"

Системно - узагальнюючий етап

11.  Науково - методична робота в
освітньому закладі



У НВК № 209 "Сузір'я" працюють методичні комісії:

оздоровчо-есте-
тичного циклу 

предметів

учителів 
іноземних мов

11.  Науково - методична робота в
освітньому закладі

фізико-матема-
тичного циклу 

предметів

природничого
 циклу 

предметів

суспільно-гума-
нітарного циклу 

предметів

учителів
початкової

школи



У НВК № 209 "Сузір'я" упродовж
року були проведені чотири
тематичні засідання педагогічної
ради

11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

Про комплексний підхід у
сфері запобігання та

протидії проявам булінгу

1.



2. Про безпекову складову у
внутрішній системі

забезпечення якості освіти



3. Формування нової школи.
Орієнтація на особистість:

модель випускника
початкової школи



4. Про самоаналіз власної
діяльності та самоосвіту як

реальні шляхи підвищення
професійної майстерності

педагогів



11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

На базі школи був 
проведений міський семінар

учителів математики 
"Задача мінімаксу: 

як навчити розв'язувати 
задачі стереометрії"



11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

У рамках STEM-фестивалю
вперше був проведений 
 інженерний тиждень 



11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

У рамках STEM-фестивалю
вперше був проведений 
 інженерний тиждень 



11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

Під час карантину учителі
освітнього закладу пройшли

30-годинний тренінг
"Електронні платформи для

організації дистанційного
навчання"



Проведено  онлайн засідання МК: 
апробовано та визначено

платформи та додатки для
співпраці та ефективного

використання під час
дистанційного навчання. Для

організації дистанційного
навчання педагоги опанувати

Google додатки, Padlet, Quizziz,
Quizlet, WiFi board, online
interactive boards; провели

семінар з використання
платформи Zoom; викладали свої
розробки онлайн уроків на власних

youtube каналах.

11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

Було успішно організоване
 дистанційне навчання



Під час дистанційної
навчання для проведення

онлайн уроків  з англійської
мови були залучені

волонтери з Франції та
Уельсу. Волонтери проводили

практикуми, ділилися
власним досвідом та

готували в парі з вчителями 
онлайн уроки. Волонтери

працювали з учнями
початкової та середньої

школи. Дистанційно було
організовано зустріч з

представницею Європейської
Комісії на тему «EU & ME».

11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі



У рамках експерименту
«Розроблення і впровадження

навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах

реалізації нового Державного
стандарту» під егідою

Міністерства освіти і науки України
разом з Британською Радою в
Україні тренери Огаркова В.І.,
заступник директора з НВР, та

Кравченко О.В., вчитель англійської
мови, на базі школи проводили

тренінги з використання
комунікативної методики

викладання англійської мови для
вчителів  1-4 класів   м. Києва

11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі



Учні та вчителі були залучені до проведення тренінгів для
вчителів Запорізької, Херсонської, Івано-Франківської та

Хмельницької областей та волонтерів, які приїхали з Франції,
Великобританії та Канади за підтримки GoGlobal Ukraine.

11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі



11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

Самоосвіта як інструмент
підвищення педагогічної

майстерності
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11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

Атестація 
педагогічних кадрів

У 2019 - 2020 навчальному році атестовано 
12 педагогічних працівників

За результатами атестації:

присвоєно
кваліфікаційну категорію
"Спеціаліст ІІ категорї" - 4
вчителям;
кваліфікаційну категорію
"Спеціаліст І категорії" - 1
вчителю;
кваліфікаційну категорію
"Спеціаліст вищої категорії" - 1
вчителю;
педагогічне звання "Старший
учитель" - 3 вчителям

пдтверджено
кваліфікаційну категорію
"Спеціаліст вищої категорії -
4 вчителям;
педагогічне звання "Старший
учитель" - 1 вчителю



Педагогічний колектив у 2019-2020 навчальному році
продовжив роботу в педагогічному експериментальному

дослідженні регіонального рівня на тему "Програма
розвитку педагогічного персоналу освітнього закладу "

(2018-2021)

11.  Науково - методична
робота в освітньому
закладі

Експериментально-
наукова діяльність



12. Виховна робота

Єдина виховна проблема:

Створення умов для розвитку
креативної особистості шляхом

використання інноваційних
технологій та методів виховання

У 2019-2020 навчальному році 
в НВК №209 "Сузір'я" працювали 18 гуртків

за трьома напрямками:

Науково-
технічний 
напрямок

Естетичний 
напрямок

Спортивно-
оздоровчий
напрямок



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

"Кличе вересень до школи" Відкриття Малих олімпійських ігор



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

"Ми слави козацької нащадки" Halloween



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Посвята в колегіанти



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Мова українська, мова солов'їна



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Посвята в першокласники



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Акція "Від серця до серця"



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

День учнівського самоврядування



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Попрошу у Миколая...



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Соборна мати Україна - 
одна на всіх як оберіг



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Родинне свято вишиванкиТрагедія Крут - крізь призму
минулого та сучасного



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Valentine's Day



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

Фольклорне свято 
«Щедра Масляна»



12. Виховна робота
Традиційні виховні заходи

International women's DayІ знову починається весна



12. Виховна робота
Мандруємо світом

Казкова зимова подорож КарпатамиНоворічне диво – мандрівка в Швецію



12. Виховна робота

Екологічне вихованняТурнір «Кришталева тура 2020»



12. Виховна робота
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх:

зустрічі зі шкільним офіцером поліції



12. Виховна робота
Трудове навчання та профорієнтація



12. Виховна робота
Робота з охорони життя і здоров’я учнів



12. Виховна робота
Наші гуртки

Театральна Арт-студія «Сузір’я»Вокальна студія «Асоль»



12. Виховна робота
Наші гуртки

Військово-патріотичний клуб
«Прикордонник»

Я дослідник



12. Виховна робота
Наші гуртки

Робототехніка Основи програмування Scratch



12. Виховна робота
Наші гуртки

Комп’ютерна графіка Офісні технології



12. Виховна робота
Наші гуртки

Економічні перспективи За лаштунками шкільної
математики



12. Виховна робота
Наші гурткиЛогічними стежками

математики
Гамбіт



12. Виховна робота
Наші гурткиЧарівний вальс Знавці права



12. Виховна робота
Наші гуртки

Гурток  «Декоративні фантазії»

1.Номінація новорічна листівка
«Новорічний настрій»: 

 Лунгун Христина   5-В   3 місце;
2. Номінація новорічна іграшка

«Прикраса для зеленої красуні»: 
Чуприна Микита   5-Б   2 місце;

   Потапова Єлизавета 9-Б   1 місце.
3. Номінація різдвяний сувенір 

«Різдвяне диво»:
    Дідківська Богдана   6-Г  2 місце;
    Вайштейн Катерина 9-А  1 місце.

4. Номінація новорічна ялинка 
«Ялинка New Style»:

  Потапова Єлизавета   9-Б  1 місце
 Єрмоленко Владислав   6-В   1 місце



12. Виховна робота
Наші гуртки

Хореографічна студія «Сузір’ячко»



12. Виховна робота
Наші гурткиГрація Скарби української мови



13. Партнерські зв'язки
НВК 209 "Сузір'я"



13. Партнерські зв'язки
НВК 209 "Сузір'я"



14.  Співпраця з ВНЗ
Київський нац�ональний

економ�чний ун�верситет
�м.В.Гетьмана

Київський м�жнародний
ун�верситет

Нац�ональний ав�ац�йний
ун�верситет Київський нац�ональний

економ�чний ун�верситет
�м.В.Гетьмана

Інститут педагог�ки
Академ�ї педагог�чних

наук України

Нац�ональний педагог�чний
ун�верситет

�м.М.Драгоманова

Київський м�жнародний
ун�верситет

Нац�ональний ав�ац�йний
ун�верситет

Нац�ональний ун�верситет
харчових технолог�й

Нац�ональний техн�чний
ун�верситет України

"Київський пол�техн�чний
�нститут"



15.  Співпраця з
батьками

У 2019-2020 році проведено:
- 5 засідань  ради НВК № 209 "Сузір'я";
- 2 батьківські конференції;
- зустрічі з представниками батьківської громадськості
кожного класу у форматі "Круглий стіл"

Продовжує роботу  благодійний фонд "Громадська
організація "Батьківський фонд навчально-виховного
комплексу № 209 "Сузір'я" (початкової спеціалізованої
школи-колегіума) м.Києва"), створений батьками учнів.
Робота фонду відбувається згідно Статуту та виключно
на добровільних засадах.
Метою діяльності фонду є підтримка розвитку
матеріально-технічної бази освітнього закладу.
Систематично відбувається звітування правління фонду
перед батьками щодо надходжень та витрат коштів.



Є школи, де цінують слово,
є школи, де цінують діло,
у нашій школі цінують 

ОСОБИСТІСТЬ!


