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Звіт  

директора 

 комунального закладу освіти 

«Спеціалізована школа №67 еколого-економічного профілю» 

Дніпровської міської ради 

Ковальової Тамари Миколаївни  

про свою діяльність  за 2020-2021 навчальний рік. 

 

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа №67 еколого-економічного 

профілю» Дніпровської міської ради розпочав свою роботу в 1935 році. 

За час роботи заклад випустив 10 966 учнів, 1 070 з яких отримали Золоті та Срібні 

медалі. 

У 2020-2021 навчальному році 76 випускників отримують свідоцтва про повну 

загальну середню освіту,  52 з них -  свідоцтва з оцінками 10-12 балів.  7 нагороджено 

Золотою медаллю, 3 – Срібною. 9 клас  закінчують 95 учнів,   22 з них отримають 

свідоцтва з відзнакою. 

Освітній  процес  здійснюють 72 педагога. 

Вашій увазі надається інформація про кваліфікаційні категорії і педагогічні звання. 

Вищу освіту мають 67 педагогів, із них: 

 вищу кваліфікаційну категорію мають                    -53 вчителі 

 першу кваліфікаційну категорію                             - 5 вчителів 

 другу кваліфікаційну категорію                               - 2 вчителі 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст»                   - 7 вчителів 

 педагогічне звання «вчитель-методист»                 - 28 вчителів 

 педагогічне звання «старший вчитель»                  - 13 вчителів 

 нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 20 вчителів 

 нагороджені знаком «В. О. Сухомлинський»         - 3 вчителі 

 нагороджені знаком «Софія Русова»                       - 2 вчителі 

 нагороджені медаллю «За вірну службу рідному місту». – 3 вчителі               

 почесне звання «Заслужений вчитель України» мають 2 вчителі: 

Усатенко Зоя Іванівна, Лук'янова Катерина Яківна, вона нагороджена і 

знаком «В. О. Сухомлинський»; 

 почесне звання «Заслужений працівник освіти України» має 1 педагогічний  

працівник - Ковальова Тамара Миколаївна; 

 1 національний тренер з питань здорового способу життя молоді  - Моньков 

Сергій Олександрович; 

 1 регіональний тренер курсу Intel «Навчання для майбутнього» - Лисогор 

Ірина Василівна. 
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Інформація про участь вчителів закладу  у конкурсі «Вчитель року»: 

1999 рік – 1 місце в міському конкурсі, у номінації «Музика і співи», вчитель Усатенко 

Зоя Іванівна; 

2003 рік – 1 місце в міському конкурсі, в номінації «Образотворче мистецтво», вчитель 

Яшина Олена Миколаївна; 

2005 рік – лауреат міського конкурсу, в номінації «Фізична культура», вчитель Меркулова 

Оксана Олександрівна; 

2006 рік – 1 місце в міському  та 2 місце в обласному конкурсі в номінації «Хімія», 

вчитель Артем’єва Оксана Євгенівна; 

2007 рік – 1 місце в міському конкурсі, в номінації «Українська мова та література», 

вчитель Нікітіна Наталія Сергіївна; 

2008 рік – 1 місце в міському конкурсі, в номінації «Історія», вчитель Жавжарова Марина 

Віталіївна; 

2009  рік – 2 місце в міському конкурсі, в номінації «Фізика», вчитель Моньков Сергій 

Олександрович; 

2010 рік – 1 місце в міському конкурсі, в номінації «Географія», вчитель Пошивайлова 

Олена Володимирівна; 

2011 рік – 1 місце в міському,1 місце в обласному конкурсі, лауреат Всеукраїнського 

конкурсу в номінації «Хімія», вчитель Артем’єва Оксана Євгенівна; 

2011 рік – 1 місце в міському конкурсі, в номінації «Географія», вчитель Пошивайлова 

Олена Володимирівна; 

2012 рік – 2 місце в міському конкурсі, в номінації «Початкова школа», вчитель Мірзоян 

Дар’я Вадимівна; 

2013 рік – 1 місце в міському конкурсі, в номінації  «Музичне мистецтво», вчитель 

Усатенко Зоя Іванівна; 

2016 рік -3 місце в міському конкурсі, в номінації «Класний керівник», вчитель 

Нечипорук Вікторія Анатоліївна; 

2016 рік- 1 місце в міському конкурсі, в номінації «Зразковий кабінет музики», вчитель 

Усатенко Зоя Іванівна; 

На сьогоднішній день у закладі: 

1. Створено умови для забезпечення повної загальної середньої освіти і роботи з 

реалізації Концепції Нової української школи. 

Всі діти, які мешкають в мікрорайоні закладу, навчаються. 

На початок 2020-2021 навчального року в закладі укомплектовано 36 класів. В них 

навчаються 1095 учнів. 

1.1. Заклад працює в одну зміну. 

1.2. Створено 3 групи подовженого дня, які відвідують 90 учнів. 

1.3. Забезпечено гарячим харчуванням і буфетною продукцією 78% учнів. 

1.4. Всі випускники 9-х класів 2019 року отримують повну загальну середню 

освіту в 10-х класах середніх загальноосвітніх закладів, в коледжах. 

2. Для забезпечення здоров’я і соціального захисту учнів у закладі проводиться 

наступна робота: 

2.1. Педагогічний колектив, батьківська громадськість постійно піклується про 

дітей пільгових категорій, а таких у закладі навчається 135 осіб.  

3. Використовуються в освітньому процесі сучасні технології, у закладі обладнано 3 

комп’ютерні класи, є 29 плазмових телевізорів, 9 інтерактивних дошок, 7 

мультимедійних проєкторів, укомплектовано меблями та приладдям класи Нової 

української школи. 
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4. У закладі реалізуються наступні профілі: екологічний (11–В клас ); 

економічний ( 10 – Б та 11 – Б класи ); філологічний (10 -А та 11 - А класи ). 

5. Допрофільне навчання організовано і в 5-9 класах. 

У поточному році навчальні програми виконано в повному обсязі. 

У 2020 – 2021 навчальному році моя робота як керівника освітнього закладу 

була спрямована на виконання Стратегії розвитку закладу на 2020-2021 навчальний 

рік. 

З  2013 року  заклад  працює над реалізацією проєктів «Відкритий світ», «Мої 

знання», «Випереджаюче навчання для стабільного розвитку», «Розвиток 

інтелектуального руху в Дніпропетровській області». В 2020 – 2021 навчальному 

році ми продовжили  роботу в рамках реалізації цих проєктів; ця  робота допомагає 

нам формувати нового випускника, - особистість, інноватора,   патріота. 

У звітний період моя діяльність була зосереджена і на модернізації навчально-

методичної бази за рахунок залучення позабюджетних коштів: комерційних 

структур, батьківської громадськості, депутатської матеріальної допомоги.  

Керівництво та педагогічний колектив закладу висловлює щиру подяку  батькам 

учнів за допомогу у створенні  у 2020-2021 навчальному  році в закладі  необхідних 

санітарно-гігієнічних умов, відповідно  державним стандартам та нормам. Заклад 

забезпечили миючими та дезінфікуючими засобами, засобами особистої  гігієни 

учнів.  Допомогли замінити батареї.  

Великий внесок  батьків у благоустрій  пришкільної  території: реставрація  

системи для поливу квітів, кущів, газонів; придбання саджанців, садового  

інвентарю, матеріалу для посипання під час ожеледиці. 

Для підвищення  якості освітнього  процесу батьки учнів приймають участь у 

придбанні  комп’ютерного устаткування, навчальних програм, навчальних меблів, 

стендів. Подарували закладу  форму для команди  учнів – учасників Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

Піклуючись про  здоров’я дітей, допомагали придбати  для медичного кабінету  

необхідні  ліки та устаткування. 

Безпека  під час освітнього процесу  як дітей, так і дорослих  теж забезпечується 

Вами, шановні батьки! Я маю на увазі охорону як нічну, так і денну, «тривожну 

кнопку».  

Я, як керівник закладу, також  щиро дякую  батьківській громадськості  за 

співпрацю, за щире бажання  сприяти створенню безпечних, комфортних  умов під 

час освітнього процесу, за активну участь  у благодійних акціях «Діти-дітям», 

«Червоний Хрест», допомогу дітям - сиротам,  притулку для тварин «Друг» тощо. 
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Дякую за допомогу в реставрації огорожі навколо спортивного майданчика, 

території закладу і за відновлення електричних  мереж та каналізаційних колодязів, 

оновлення  вводу холодної води, спил  небезпечних  дерев. 

Шановні батьки! Ви завжди допомагаєте нам брати участь  в міжнародних 

освітянських виставках «Інноватика  в сучасному світі»,  «Сучасна освіта в Україні» 

та інших, де ми маємо можливість ознайомитися з кращим освітянським досвідом  

багатьох країн Європи, щоби найкращі  міжнародні  наробки освітян  втілювати у 

нас в закладі, для наших дітей, даючи їм якісну освіту. 

За рахунок  бюджетних коштів  за 2020-2021  навчальний рік  заклад отримав: 

- принтер лазерний   - 12 900 грн.; 

- монітор; 

- багатофункціональний пристрій  Canon MF 3010 – 7 990 грн. 

- ламинатор Agent LM -АЗ, 125  siver – 1 400 грн.; 

- лампа бактерицидна  PHILLIPS – 2 шт. – 1 032 грн.; 

- ноутбук  DELL – 3 шт. – 41 665 грн.; 

- проектор, монітор, кабель – 36 120 грн.; 

- магнітна дошка, дидактичні ігри – 22 111 грн.; 

- пожежні рукави – 2 шт – 1 056 грн.; 

- придбано і встановлено  бойлери  в їдальні і туалетах; 

- парти;  

- миючи засоби, туалетний  папір, крейда. 

      Протягом усього навчального  року заклад було забезпечено питною  

(бутильованою ) водою. 

              У 2020 – 2021 навчальному році багато  коштів  було виділено із державного 

бюджету на: 

-  встановлення  отриманого  від департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації комплекту навчального 

сучасного обладнання для кабінету біології, що сприятиме якісному 

забезпеченню  здобуття повної загальної освіти, вартість  комплекту –         

660 150 грн; 

-  обладнання закладу протипожежною сигналізацією ; на встановлення на всіх 

поверхах протипожежних дверей; 

- капітальний ремонт їдальні та санвузлів (технічний нагляд); 

- придбання нових меблів та нового устаткування для їдальні – 157 224 грн.;  

- обладнання для спортивної зали; 

- навчальних посібників для початкової школи, шкільної форми  для дітей 

пільгових категорій (на суму 589 802,58 грн.); а також устаткування  та 

медикаменти  для медичного кабінету  на  суму 78 5765 грн. 
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- ремонт їдальні  та санвузлів -   308 298,42 грн.;                                                                                       

- капітальний ремонт приміщень  –  128 025, 89 грн.; 

- розробку проєктно-кошторисної  документації; 

- поточний ремонт м’якої  покрівлі – 351 360 грн.; 

- лабораторне обстеження  ґрунтів навколо будівлі; 

- капітальний ремонт будівлі з підсиленням несучих конструкцій –  

                               340 714, 19 грн.;  

- заміну вводу холодної  води  у стару будівлю; 

- капітальний ремонт  спортивної  зали – 1 115 094 грн. 

 

 

Керівництво,  педагогічний  та учнівський колективи, батьківська 

громадськість  комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 67 еколого-

економічного профілю» Дніпровської міської ради щиро вдячні Сушко Ксенії 

Анатоліївні, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

директору  департаменту  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за 

своєчасну і якісну допомогу  нашому закладу  щодо питань реконструкції 

туалетних кімнат, м’якого покриття, укріплення стіни в кабінетах 106, 208. Така 

допомога сприятиме  створенню безпечних і комфортних  умов для всіх учасників 

освітнього процесу закладу. 

Серед пріоритетних напрямів роботи в діяльності директора закладу – турбота 

щодо покращення здоров’я дітей.  

На покращення здоров’я дітей, формування в них здорового способу життя 

працюють: 

- їдальня на 285 місць; 

- медичний кабінет; 

- клас хореографії; 

- 3 спортивних зали; 

- спортивний майданчик; 

- постійно діючий консультаційний пункт  з питань охорони здоров’я дітей, 

створений разом з Національною  медичною академією; 

- постійно діючий консультаційний пункт  кафедри психології Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара; 

- багаторічні тісні зв'язки з лікувальними закладами міста.  

Ми достатньо успішно використовуємо ресурси територіальної громади для 

розвитку навчально-пізнавальних та професійних інтересів, здібностей та запитів 

учнів. Для розвитку інтелектуального, наукового потенціалу учнів і творчості 

вчителів результативно використовується їх наукова, лабораторна база: 

I. – 11 – вищих навчальних закладів міста; 

- 6  - науково-дослідницьких інститутів; 

- 20  - громадських організацій, фондів, музеїв, бібліотек. 
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II. На базі закладу організована різнопрофільна позакласна робота, працюють: 

1. Танцювальний клуб «Тріумф»; 

2. Клуб англійської мови; 

3. Спортивні секції: 

а) дзю-до (ДОО «Спартак»); 

б) тхеквандо (ДОО «Спартак»); 

в) карате ( спортивний клуб «Торнадо»); 

г) айкідо (спортивний клуб «Торнадо»); 

д) спортивні танці («Тріумф»). 

 Впровадження прогресивних технологій, духовного виховання особистості учнів, 

створення умов для самореалізації в різних видах творчої діяльності дають свої 

результати. 

 У 2020-2021 навчальному році в закладі навчається 715 переможців різних 

конкурсів, фестивалів, олімпіад з базових дисциплін. 

Високий авторитет нашого закладу базується: 

- на традиційному впровадженні і розвитку інноваційних розвивальних, 

навчальних, виховних технологій; 

- на вдалому поєднанні багаторічних традицій та напрацювань сьогодення; 

- на високому професіоналізмі вчителів; 

- на високій якості знань і достатньому рівні вихованості випускників. 

За результатами роботи заклад занесено до альманаху «Педагогічний Олімп 

України» (2021 рік). До цієї книги разом з іменами ректорів закладів вищої освіти, 

директорів закладів середньої освіти, вчених включені імена 4-х учнів 11-х класів 

нашого закладу. 

Шановні друзі! 

Моя подальша діяльність як директора закладу буде і надалі  спрямована на 

якісну реалізацію зазначених в Стратегії розвитку закладу цілей та завдань, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української 

школи. 

Дякую за творчу співпрацю всіх учасників освітнього процесу закладу: колег, 

учнів,  батьків, а також депутатів всіх рівнів. 

 

 

  


