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РІЧНИЙ ЗВІТ  

ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

І-ІІІ СТУПЕНІВ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №45» 

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

за 2021/2022 н. р. 

Сергійчук Вікторії Валеріївни 

 

 У 2021/2022 навчальному році загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів «Середня загальноосвітня школа №45» Подільського району м. Києва 

здійснював свою діяльність з метою реалізації державної політики в галузі 

середньої освіти й забезпечував надання якісних освітніх послуг, відповідно до 

чинного законодавства України та Статуту. 

Станом на 30 червня 2022 року мережа закладу освіти становила - 19 

класів, в яких навчалися 475 здобувачів освіти (серед них 14 учнів з ООП в 11 

інклюзивних класах). 

У порівнянні з попереднім навчальним роком відбувся приріст кількості 

здобувачів освіти, адже у 2020/2021 н. р. навчались у 18 класах 431 учень. На 

початок 2022/2023 н. р. - маємо 490 учнів у 19 класах. Збільшення кількості 

здобувачів освіти зумовлене: розбудовою мікрорайону, довірою батьківського 

колективу до закладу освіти та приростом внутрішньо переміщених осіб у місті, 

що були змушені переїхати до Києва з небезпечних та окупованих територій 

України. 

Упродовж 2021/2022 н. р. в СЗШ №45 неодноразово змінювались 

структура навчального року та режим навчання. У зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19, освітній процес вимагав гнучкості, 

здійснювались вимушені переходи між очним та дистанційним режимами 

навчання.  

У січні 2022 року відбулася зустріч з фахівцями ІРЦ, де було визначено 

рівні надання підтримки кожному учню з особливими освітніми потребами. 

Від початку повномасштабного збройного вторгнення країни-окупанта в 

СЗШ №45 було тимчасово призупинено освітній процес (з 26.02.2022 р. по 

20.03.2022 р.). У цей час заклад освіти функціонував як споруда цивільного 

захисту, на базі якої розташоване найпростіше укриття. Частина педагогічних та 

технічних працівників школи залучались до заходів воєнного стану. З 21 березня 

2022 року відбулось поновлення навчання здобувачів освіти в дистанційному 

режимі. 

Весь час відбувався систематичний адміністративний контроль 

проведення дистанційних уроків учителями школи з усіх навчальних дисциплін. 

Щодня в період з вересня 2021 року до 24 лютого 2022 року здійснювався 

моніторинг шкільного харчування у ЗО. Щомісяця проводився контроль стану 

харчування бракеражною комісією закладу. 

Протягом 2021/2022 н. р. у закладі освіти відбулось покращення 

матеріально-технічної бази (за рахунок бюджетних коштів та благодійних 
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надходжень). Відповідна інформація оприлюднена на сайті закладу освіти в 

розділі «Прозорість». Також у закладі освіти 25 серпня 2022 року розпочалась 

заміна вікон, котрі зазнали руйнації у ніч з 20 на 21 березня 2022 року.  

 Адаптуючись під обставини (карантинні обмеження, воєнний стан тощо), 

педагогічний колектив СЗШ №45, відповідно до завдань у Річному плані роботи 

школи на 2021/2022 н. р., зумів забезпечити освітній процес на належному рівні, 

бо ж одним із головних завдань закладу освіти, за будь-яких обставин, є 

різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 

здібностей, формування ціннісних орієнтирів, задоволення інтересів і потреб. 

Завдяки роботі класоводів, класних керівників та вчителів-предметників, 

СЗШ №45 має наступні позитивні результати своєї діяльності: 

1) робота з обдарованою молоддю: 

 участь здобувачів освіти 2-А класу у Всеукраїнському конкурсі 

«Україна починається з тебе» - 3 дипломи І ступеня, 1 диплом – 

ІІІ ступеня (класовод Бодян Т.І); 

 участь та перемога здобувачів освіти 2-А класу в зимових 

предметних олімпіадах на сайті «Всеосвіта» - 19 свідоцтв 

(класовод Бодян Т.І); 

 здобуття дипломів учнями 2-А класу у Всеукраїнському онлайн 

конкурсі: «Школа рятівника: перша допомога» (класовод Бодян 

Т.І); 

 участь здобувачів освіти 3-Б класу у Всеукраїнській олімпіаді з 

математики «Всеосвіта Весна – 2022» - 1 диплом – ІІІ ступеня, 5 

сертифікатів (класовод Ільніцька Л.В.); 

 участь здобувачів освіти 3-Б класу у Всеукраїнському конкурсі 

«Будьмо гідними» - 1 диплом І ступеня, 2 дипломи ІІ ступеня 

(класовод Ільніцька Л.В.); 

 участь та здобуття дипломів здобувачами освіти 3-Б класу у 

Всеукраїнському конкурсі «Я – громадянин. Я маю право!» 

(класовод Ільніцька Л.В.); 

 участь здобувачів освіти 8-А класу у шкільних STEM-проєктах з 

фізики (позаурочна робота); 

 створення шкільного музейного проєкту «Вустами дітей говорять 

ляльки» за участю дітей та педпрацівників закладу освіти; 

 робота «Екошколи-45» впродовж 2021/2022 н.р. (висаджування та 

догляд за квітами на пришкільній клумбі) – учні 5-9 класів; 

 участь та здобуття нагород учнями 2-Б та 3-Б класів у XII 

Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок» з інформатики 

(Зима – 2022) (вчитель Сергійчук В.В.); 
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 участь команди школи (5-9 класи) в екологічному конкурсі 

«Кліматичні краплі»; 

 Активна участь здобувачів освіти, котрі відвідували факультатив 

«Астрономія» в нічних астрономічних спостереженнях у смт. 

Лісники (Kyiv Comet Station 585).  Наукові публікації в каталогах 

Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу: 

 6 грудня 2021 вийшов науковий циркуляр MPC астрометричні 

спостереження комет 2019 L3 та 2017 K2 (вимірювачі – Настюк 

К., Решетченко); 

 22 січня 2022 вийшов каталог MPC з результатами спостережень 

і астрометричних вимірювань комети K2/2017 (вимірювачі – 

Настюк К., Решетченко); 

 4 лютого 2022 вийшов циркулярів MPC з результатами 

спостережень і астрометричних вимірювань короткоперіодичних 

комет (4P, 29P, 67P). Цитата з публікації стор. М.Р.С. 138401 

(вимірювачі даних учениці 9-х класів - Настюк К. та Решетченко 

Д.); 

 28 березня 2022 вийшов pdf-каталог циркулярів MPC з 

публікацією спостережень короткоперіодичних комет (4P, 29P, 

67P). Цитата з публікації стор. М.Р.С. 138401 (вимірювачі даних 

учениці 9-х класів - Настюк К. та Решетченко Д.) 

 Участь учнів школи в Європейському Тижні Коду (за 2021 рік). 

Одержано сертифікат за найбільшу кількість проведених STEM-

активностей серед шкіл Києва (20 заходів). 

 Участь учнів школи у мовно-літературному конкурсі учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка (вчителі 

української мови та літератури). 

2) Національно-патріотичне виховання та виховна робота: 

 Участь здобувачів освіти у ІІ Міжнародному уроці доброти (19 

уроків у 19 класах). 

 Участь усього колективу в освітньому фестивалі «Хакатон-

2021». 

 Проведена Благодійна акція серед учасників освітнього процесу 

зі збору пластикових кришечок. 

 Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства». 

 Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Монетки дітям». 

 Участь в міжнародному благодійному русі «Щедрий вівторок». 

Благодійна акція серед учасників освітнього процесу зі збору 

медикаментів, речей і харчів до притулку для тварин «Сіріус». 
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 Благодійна акція серед учасників освітнього процесу зі збору 

речей (творчих наборів, ігор, канцтоварів) для онкохворих дітей 

у НДСЛ «Охматдит». 

 Щотижнева робота гуртка декоративно-ужиткового мистецтва. 

Майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок для учнів школи 

від Москаленко В.П. 

 Робота гуртків з волейболу, футболу, шашок і шахів 

 Проведено тиждень безпеки дорожнього руху в рамках 

національного проєкту «Безпечна країна». 

 Здійснено заходи: до Дня знань, Міжнародного дня грамотності, 

Міжнародного дня миру, Дня працівників освіти, Дня захисника 

та захисниці, Дня козацтва, Дня української писемності та мови, 

Всесвітнього дня доброти, Міжнародного дня толерантності, Дня 

гідності та свободи, Дня пам’яті жертв Голодомору, Всесвітнього 

Дня боротьби зі снідом, Дня збройних сил України, Дня рукавиці, 

Дня хустки, Дня місцевого самоврядування, Дня святого 

Миколая, Нового року та різдвяних свят, Міжнародного дня 

«Дякую»,  Дня пам’яті героїв Крут, Дня Соборності України, Дня 

безпечного Інтернету, Дня спонтанного прояву доброти, Дня 

Єднання, Дня пам’яті героїв Небесної сотні, Міжнародного дня 

рідної мови, Великодня, Дня пам’яті жертв Чорнобиля, до Дня 

вишиванки, Дня матері, Дня міста Києва, до Останнього дзвоника 

(флешмоб, вальс, привітання) тощо. 

 Перемога учня 3-Б класу Шульгіна Андрія у Шаховому турнірі 

«Разом до Перемоги» (І місце, м. Вінниця). 

 Військово-патріотичний конкурс «Сокіл» (Джура) – молодша 

команда школи «Kidboy» здобула ІІІ місце у загальному заліку м. 

Києва (керівник команди Кушнерьова А.С.) 

 Для 11 класу було проведено профорієнтаційний курс 

практичним психологом Панченко М.В. та курс у 6 класі «Бесіди 

про кар’єру»; 

 У грудні та лютому було проведено зустрічі здобувачів освіти 6-

11 класів із шкільним поліцейським на теми: «Заборона 

тютюнопаління», «Збереження шкільного майна», 

«Відповідальність за адміністративно-кримінальні 

правопорушення». 

 Проєкт «Перерва без ґаджетів». Гра 9 класу в «Імоджинаріум» - 

Панченко М.В. 

 Восени учні 1-А, 2-А, 3-Б класів відвідали бібліотеку №11 

Подільського району у рамках Національного тижня читання. 

 Проведено конкурси: «Дари осені», фотоконкурс «Мрійлива 

осінь», «Новорічна ялинка»,  
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 Участь здобувачів освіти у районному конкурсі “Козак-квест”. 

 

У межах атестації протягом року було проведено 34 відкриті уроки та 17 

виховних заходів з різних предметів. 

У 2022 році атестовано наступних педагогічних працівників: 

● "спеціаліст другої категорії" – 3 – Семенюк К., Попінова Т.С., 

Жураківський Д.А. 

● "спеціаліст першої категорії" – 2 – Бодян Т.І., Войтенко Ю.А. 

● "спеціаліст вищої категорії" – 1 – Ільніцька Л.В. 

Підтверджено відповідність займаній посаді та педагогічні звання: 

● "спеціаліст вищої категорії" – 8 - Чернюк Г.П., Погребняк C.В., 

Кушнерьова А.С., Ігнатюк Н.В., Пеньківська В.П., Чечель Н.Г., Москаленко 

В.П., Аношина Н.І. 

● звання "старший учитель" – 5 – Ігнатюк Н.В., Пеньківська В.П., Чечель 

Н.Г., Москаленко В.П., Аношина Н.І. 

● звання "учитель-методист" – 3 – Чернюк Г.П., Погребняк C.В., Кушнерьова 

А.С. 

Вихователі ГПД: 

● присвоєно "спеціаліст другої категорії" – 1 – Ільніцька Л.В. 

● підтверджено "спеціаліст вищої категорії" – 2 – Пеньківська В.М., 

Кушнерьова А.С. 
 

Підвищення кваліфікації педагогами закладу відбувається на освітніх 

онлайн платформах:  

● ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка,  

● На Урок,  

● Всеосвіта,  

● EdEra,  

● Prometheus,  

● Уміти вчити 

● НППУ 

● Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва. 

У червні 2022 року вчителі-предметники, котрі викладають уроки у 5-х 

класах, підвищили свою кваліфікацію, пройшовши відповідні курси для 

педагогічних працівників з 9-и освітніх галузей на адаптаційному циклі (5-6 

класи) НУШ за новим Державним стандартом базової середньої освіти. 

Продовжують здобувати вищу освіту у педагогічних ВНЗ м. Києва: 

Петрович Ю.В., Дацуник Д.О., Тиханська К.Є, Попінова Т.С., Сергійчук В.В., 

Мусік А.О., Івченко М.В., Клюшніченко Л.А. 
 

Також учителі СЗШ №45 протягом року продемонстрували свою фахову 

майстерність, зокрема – це: 

1. Успішна сертифікація вчителів початкових класів у грудні 2021 року – 

Кушнерьова А.С., Бодян Т.І. 
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2. Участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що 

виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) 

за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з 

Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси – 

Пошелюжний О.В. 

3. Перемога у конкурсі фахової майстерності – одержано диплом лауреата 

VII Всеукраїнського Інтернет-конкурсу «Учитель року – 2022» за версією 

науково-популярного природничого журналу «Колосок» - в номінації 

«Природничі науки» - Сергійчук В.В. 

4. Проведення вебінару для вчителів фізики «Як зрозуміти фізику через 

місточок соціально-психологічних прив’язок» у рамках ХІІ 

Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті 

доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича 

«Професійна орієнтація: стан і перспективи розвитку» - Голота О.В. 

5. Участь у науково-практичному семінарі «Впровадження 

профорієнтаційних стратегій в сучасній освітній процес: сутність і 

перспективи» - Голота О.В. 

6. Публікації авторських методичних розробок на порталі Всеосвіта 

(підтверджено свідоцтвами) – Мусік А.О., Пошелюжний О.В., Войтенко 

Ю.А., Ігнатюк Н.В., Сергійчук В.В. 

 

 


