
ЗВІТ 

директора  

Грем’яцької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів  

Новгород-Сіверської  

районної ради  

Чернігівської області   
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З 1997 (23 роки) заклад очолює Мельник 
Тетяна Петрівна. 

Загальний стаж її педагогічної 
діяльності – 38 років. 

Фах – учитель біології і хімії.  
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Практичний психолог – 0,5 ставки 4 

Заступник директора з навчально-виховної роботи  –  1  ставка  1 

Заступник директора з виховної роботи  –  0,5  ставки  2 

Педагог-організатор  – 1 ставка 3 

Молодший обслуговуючий персонал – 10 осіб 5 
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Лісконогівська філія  
Грем’яцької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів 

Завідувач філії Павловська Н. В. 
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Протяжність маршрутів с. Грем’яч – с. Бучки – с. Мурав’ї – с. Грем’яч 
становить 107 км,  с. Камінь – с. Грем’яч –  с. Камінь складає 46 км.  
Протяжність маршруту  с. Лісконоги – с. Рогівка становить 18 км. 
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Їдальня в закладі освіти  розрахована на 60 посадкових 
місць, у філії – на 120 місць.  
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 З державного бюджету виділено 2500000,00 грн, 250000,00 грн - 
співфінансування з районного бюджету. Використано 2388515,27 грн 
державного бюджету та 238851,23 грн - районного бюджету. 

Облаштування внутрішніх 
санвузлів 

19 



 Грем'яцька сільська рада  
 ТОВ «Гетьманське»  
 ТОВ «Аграрні інвестиції»  

Спонсорська допомога 
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Опалення 
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Заробітна плата (2019/2020 н.р.) 

Заклад освіти Філія 

заробітна плата – 

3025027,68 грн. 

щорічна винагорода – 

49171,00 грн 

матеріальна допомога на 

оздоровлення в розмірі 

посадового окладу – 

102906,54 грн. 

заробітна плата – 

820886,28 грн. 

матеріальна допомога на 

оздоровлення в розмірі 

посадового окладу – 

38869,00 грн. 
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Співпраця  з органами місцевого 
самоврядування 

Педагоги Мельник Т.П. та Павловська В.С. є 

депутатами Грем’яцької сільської ради. 
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9 першокласників 

12574 

6286 

12574 

Комп'ютерне обладнання,  грн Дидактичні матеріали, грн Меблі, грн 

На облаштування 
нового освітнього 
середовища було 

витрачено 
31434,00 грн.  
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12 першокласників 

19300 

9164 

29527 

Комп'ютерне обладнання,  грн Дидактичні матеріали, грн Меблі, грн 

На облаштування 
нового освітнього 
середовища було 

витрачено 
58000,00 грн.  
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17 першокласників 

26697 

11480 

24230 

Комп'ютерне обладнання,  грн Дидактичні матеріали, грн Меблі, грн 

На облаштування 
нового освітнього 
середовища було 

витрачено 
62407,00 грн.  

31 



32 



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Дидактичні матеріали, 
грн 

Меблі, грн Комп'ютерне 
обладнання,  грн 

11480 

4038 

26697 

33 



Профіль – математичний. 

Поглиблення вивчення математики у 
8-9 класах. 
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"Історичні постаті української державності" 

У 2019/2020 н. р. у закладі освіти діяли гуртки: 

«Музична мозаїка"  

"Сокіл" ("Джура")"  

"Паперокручення" 

"Цікава інформатика" 

"Декоративно-ужиткове мистецтво" 

Гуртковою роботою у 
2019/2020 навчальному 
році охоплено 90 учнів, 
що становить 71% від 

загальної кількості 
здобувачів освіти 

закладу освіти.  
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У 2019/2020 н. р. на базі філії працював гурток «Народна творчість» від 
Комунального закладу «Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та 
юнацької творчості» 10 вихованців, що складає 38% від контингенту учнів 
філії. 

36 



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Кількість дітей Районний бюджет, грн 

81 

26082 

68 

28560 

61 

25620 

Заклад відпочинку з денним перебуванням 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
37 



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Кількість дітей Місцевий бюджет, грн 

8 

20000 

7 

21000 

11 

38500 

Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Десна» 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
38 



Органи громадського 
самоврядування 

Учнів 

Рада співуправління 

«Козацька 
Республіка» 

Працівників 

Загальні збори 
(конференції) 

колективу 

Батьків 

Батьківський 
комітет 
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 6 учнів нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у 

навчанні». 

Ворожбит Маргарита, учениця 11 класу, 

нагороджена Золотою медаллю. 

Оцінювання результатів навчання учнів 
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Шауро Марина, учениця 8 класу,  визнана 
переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України; переможцем заочного етапу, 
учасником фіналу Всеукраїнського конкурсу 
молодіжних проєктів з енергоефективності «Енергія і 
середовище» (керівник Олена Мироненко), 
лауреатом районного етапу обласного конкурсу на 
кращого лідера учнівського самоврядування «Лідер 
року» (керівник Олена Гусарь), як вихованка гуртка  
«Історичні постаті української державності» стала 
переможцем І етапу XІХ Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості у номінації  «Історія України і 
державотворення» (керівник Андрій Гусарь).  
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Шауро Марина, учениця 8 класу, як 
вихованка гуртка «Цікава інформатика» 
взяла участь у комп’ютерному конкурсі 
навчальних презентацій з питань безпеки 
життєдіяльності; в обласному конкурсі 
учнівської молоді з інформаційних 
технологій у номінації «Office»; у 
Всеукраїнському вебквесті «У світі 
кодування», була учасником ІІ (фінального) 
етапу ХІХ Всеукраїнського чемпіонату 
інформаційних технологій  «Екософт 2020» та 
стала переможцем у номінації «Приз 
спонсорських симпатій» (керівник Олена 
Гусарь). 
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   Рибалова Ілона, учениця 4 класу нагороджена дипломом переможця 
обласного етапу XIII Міжнародного екологічного конкурсу (керівник Наталія 
Ворожбит). 

Учні 3 класу під керівництвом Гурин О.В. взяли участь у Всеукраїнській акції 
«День юного натураліста»,  стали переможцями обласного етапу 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» у 
номінації «Із батьківської криниці».  Вихованці, організованого Оленою 
Василівною гуртка «Юні охоронці природи», нагороджені грамотою 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України як переможців Всеукраїнської трудової 
акції школярів та учнівської молоді «Юннатівський зеленбуд»  за І місце.  
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Вихованці рою «Грем’яцькі соколи» стали 
учасниками  Всеукраїнського вишколу «Джура-
Прикордонник-2019» у м. Ізмаїл (керівник Сергій 
Шкалаберда). 
У 2020 році рій «Грем’яцькі соколи» взяв участь у 
Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун»,  посіли 
ІІІ місце.  
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   Переможцем обласного (відбіркового) етапу ІІІ  
Всеукраїнського конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» стала 
Нечай Олександра, учениця 6 класу (керівник Олена Шерстюк). 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка 
«Зоологічна галерея» переможцем стала Водень Вероніка 
(керівник Олена  Мироненко). 

 Хавлук Максим, учень 10 класу, став переможцем І етапу та 
лауреатом ІІ етапу обласної краєзнавчо-патріотичної акції 
учнівської молоді «Від роду до роду збережем традиції народу» 
(керівник Олена Гусарь). 
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За  вагомі досягнення наказом відділу освіти 
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації 
Чернігівської області  Шауро Марині призначена 
стипендія. 
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Анна Павловська, учениця 6 класу,  взяла участь в 
екоакції порталу «Всеосвіта» «Геть поліетилен! 
Дайош екосумки», вона представила 
ЕКОторбинку «Весняний настрій 2020». 
Представила роботу для участі у обласному 
(відбірковому) етапі ІІ Всеукраїнського конкурсу 
«Гуманне ставлення до тварин» (керівник Наталія 
Павловська).  
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Малюнок Артема Багмута, учня 5 класу, та прозовий твір 
Єлизавети Шамрицької, учениці 7 класу, представлені на 
районний етап Всеукраїнського конкурсу «Безпека в житті – 
життя в безпеці» (керівник Олена Хлус).  

Роботи Єлизавети Шамрицької, Анни Павловської, Олексія 
Хлуса (керівник Тетяна Асосок) та Дарії Райлян (керівник 
Світлана Швенько) були направлені для участі у регіональному 
турі ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона 
праці очима дітей» -2020. 
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Дві краєзнавчо-дослідницькі роботи «Лялька-
мотанка – подарунок пращурів» (автор Анна 
Павловська, керівник Ірина Черненко), «Вишивка – 
унікальний код нашої історії» (автор Єлизавета 
Шамрицька, керівник Олена Хлус) отримали в 
першому (районному) етапі обласної краєзнавчо-
патріотичної акції учнівської молоді «Від роду до 
роду збережем традиції народу», стали учасниками 
другого (обласного ) етапу. 
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Роботи Єлизавети Шамрицької у номінації «Метелик – ефемерна 
краса» (фото), Анни Павловської у номінаціях «Одягнена 
метеликом» та «Екологічна сумка з мотивом метелика» 
представлені для участі в національному етапі ХІІІ Міжнародному 
екологічному конкурсі (керівник Наталія Павловська).  

Анна Іпатко, учениця 5 класу, брала участь у обласному етапі 
зазначеного конкурсу в номінації «Симетрія та романтизм у 
метелику зачаровані» (керівник Тетяна Асосок). 
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У Всеукраїнському заочному конкурсу робіт 
юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 
диплом І ступеня в номінації «Пейзаж» за 
роботу «До джерела»; диплом ІІІ ступеня в 
номінації «Живий світ» (тварини, рослини, 
червонокнижні види нашого району) за 
роботу «Жуки-олені» отримав учень 9 класу 
Дмитро Юдицький (керівник Наталія 
Павловська), за що відділом освіти 
Новгород-Сіверської районної державної 
адміністрації Чернігівської області йому 
призначена стипендія. 

57 



У ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика Шауро 
Марина отримала диплом ІІІ ступеня 
(керівник Анатолій Камка). 
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В основу здійснення виховного процесу покладено духовний розвиток 
особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, 
виховання соціально-активного громадянина України. Системою виховної 
роботи передбачено залучення до виховного процесу батьківської 
громадськості.  
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„Креативна освіта 

для розвитку 

інноваційної 

особистості” 
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У 2018/2019 навчальному році учитель 
предмета «Захист Вітчизни»  
Шкалаберда С.А. отримав перемогу в 
районному турі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2019». Його 
визнано переможцем у номінації 
«Захист Вітчизни», став лауреатом ІІ 
туру конкурсу.  
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Шкалаберда О.О., Гурин О.В., Гусарь О.А. взяли 
участь у Всеукраїнському конкурсі «Цікава 
школа», де Гусарь О.А. посіла ІІІ місце. 
Шкалаберда О.О. та Гурин О.В. нагороджені 
дипломами за участь. 
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Педагогічний колектив Грем’яцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  нагороджений дипломом 
ІІ ступеня обласного конкурсу на 
кращий вебсайт закладу освіти 
(адміністратор Олена Гусарь). 
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Хмель В.С., учитель історії, взяла участь у семінарі «Економіка на уроках 
громадянської освіти», у Upgrade TEACH FORUM, проведений платформою 
інноваційної освіти, пройшла навчання в THE INTERNATIONAL SCHOOL FOR 
HOLOCAUST STUDIES. Була учасником Всеукраїнського освітнього семінару-
школи з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах 
України. 
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Олена Гусарь,  
учитель інформатики, 
педагог-організатор 
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Олена Шкалаберда,  
заступник директора 
з навчально-виховної 

роботи 
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Мельник Т.П. отримала звання лауреата І туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» у номінації 
«Хімія», підготувала проєктну роботу до конкурсу ідей «Як 
адаптуватися до зміни клімату за допомогою природних 
екосистем?». 
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Хмель В.С., учитель історії, за участь у конкурсі навчально-методичних розробок 
із використанням матеріалу «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» з розробкою 
«Людська гідність і права людини» та нагороджена дипломом. Взяла участь у 
Всеукраїнському семінарі «Розвиток критичного мислення на уроках» та 
міжнародному семінарі «Європейські цінності та компетентності у роботі 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування».  
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Педагогічний колектив презентував діяльність закладу освіти 
під час візиту Міністра освіти і науки України Ганни Новосад у 
лютому 2020 року. 
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На базі закладу освіти у 2018/2019 навчальному році 
проведено районні семінари-практикуми для вчителів фізики, 
математики, інформатики, для класних керівників району. 

72 



Заохочувальними преміями були відзначені педагоги, які 
підготували обдарованих дітей до участі в олімпіадах, 
конкурсах, акціях тощо: у 2018/2019 навчальному році – Гусарь 
О.А., Мироненко О.В., у 2019/2020 навчальному році – 
Мироненко О.В..  

У 2019 році директор Мельник Т.П. нагороджена відзначена 
щорічною районною Премією імені К.Д. Ушинського.  
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Поряд з позитивними показниками роботи закладу освіти є ряд 

проблем: 

матеріально-технічного забезпечення для впровадження SТЕМ-освіти; 

завершення робіт по об’єкту «Реконструкція даху та  приміщення 

Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Грем’яч Новгород-

Сіверського району Чернігівської області; 

приведення у відповідність харчоблоків вимогам системи НАССР, 

придбання сучасного ігрового та спортивного обладнання для 

здобувачів освіти різних вікових категорій; 

оновлення комп’ютерної техніки та сучасних засобів навчання.  
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