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1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад 

педагогічного колективу тощо. 
 

Гімназія «Діалог» - середній загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеня 

з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов. У своїй діяльності 

педагогічний  колектив гімназії керується Конституцією України, законами України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими  законодавчими  актами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 

прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших 

центральних органів виконавчої влади, міжнародно-правовими актами, 

положеннями програми «Столична освіта», рішен-нями місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 року №778, Статутом гімназії та іншими освітніми нормативно-

правовими документами. 

Мова навчання – українська. На початок 2014-2015 навчального року в гімназії 

сформовано 26 класів. Станом на 05.09.2014 року фактична мережа класів представ-

лена нижче: 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 121 4 121 

6-ті 4 106 4 106 

7-мі 4 96 4 96 

8-мі 4 102 4 102 

9 ті 4 98 4 98 

Всього 20 523 20 523 

10-ті 3 73 3 73 

11-ті 3 78 3 78 

Всього 6 151 6 151 

Всього 26 674 26 674 

 

Станом на 01.06.2015 року кількість учнів становить 625 осіб. 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 121 4 121 

6-ті 4 104 4 104 

 7-мі 4 96 4 96 

 8-мі 4 97 4 97 

9-ті 4 89 4 89 

Всього 20 507 20 507 

10-ті 3 73 3 73 

11-ті 3 82 3 82 

Всього 6 155 6 155 

Всього 26 662 26 662 
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Склад педагогічного колективу 

Кадрове забезпечення гімназії здійснено в повній відповідності з робочим 

навчальним  планом, профілем, п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний 

процес забезпечують 53 педагогічних працівники, включаючи соціального педагога, 

педагога-організатора, бібліотекаря, інженера з ІКТ. Розстановка кадрів здійсню-

ється відповідно до фаху та їх компетенції. Гімназія укомплектована педагогічними 

кадрами на 100%. 

№п/п Предмет Кількість учителів 

1 Українська мова і література 6 

2 Математика 5 

3 Історія 3 

4 Англійська мова 5 

5 Економіка і географія 3 

6 Право 1 

7 Фізика і астрономія 3 

8 Біологія 2 

9 Хімія 1 

10 Інформатика 2 

11 Світова література 3 

12 Німецька мова 3 

13 Трудове навчання 2 

14 Образотворче мистецтво 1 

15 Фізична культура 5 

16 Музика 1 

17 Основи захисту Вітчизни 1 

18 Психологія 2 
 

На сьогоднішній день в гімназії працює: 

 39 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії або 74% від загальної кількості 

вчителів; 

 3 спеціаліста першої кваліфікаційної категорії – 6%; 

 5 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії – 9%; 

 5 спеціалістів – 9%; 

 1 молодший спеціаліст – 2%. 

За віком педагогічні працівники розподіляються таким чином:  

 до 30 років – 8 учителів або 15% від загальної кількості вчителів;  

 від 31 до 40 років – 8 учителів або 15%;   

 від 41 до 50 років – 9 вчителів або 17%; 

 від 51до 55 років – 11 вчителів або 21%; 

 понад 55 років – 17 вчителів або 32%.  

За тривалістю стажу роботи педагоги гімназії розподілилися таким чином:  

 до 8 років – 9 осіб або 17% від загальної кількості вчителів;  

 від 8 до 19 років – 5 осіб або 9%; 

 від 20 до 29 років – 24 особи або 45%; 
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 від 30 до 39 років – 11 осіб або 21%;  

 40 і більше років – 4 особи або 8%. 

Рівень майстерності педагогів гімназії зростає з кожним роком. Збільшується не 

тільки кількість учителів з вищою кваліфікаційною категорією, але й педагогів із 

почесним педагогічними званнями, а саме:    

 «Заслужений працівник освіти України» - 1 працівник:  

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії; 

 має науковий ступінь – 1 працівник: 

 Гаврилюк Жанна миколаївна – учитель історії; 

 «Учитель-методист» - 17 працівників: 

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Красна Тамара Валеріївна – заступник директора з наукової роботи, учитель 

математики; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи, 

учитель фізкультури; 

 Білоус Ніна Анатоліївна – учитель фізкультури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Лісіцина Лариса Борисівна – учитель української мови та літератури; 

 Крижановський Валерій Григорович – учитель трудового навчання; 

 Крижановська Наталія Михайлівна – учитель обслуговуючої праці; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Мельник Олена Климівна – учитель математики; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математик; 

 Шило Іван Іванович – учитель основ захисту Вітчизни; 

 Шкоденко Наталія Миколаївна – учитель географії та економіки; 

 Толстенко  Людмила Миколаївна – учитель світової літератури; 

 Заболотна Світлана Іванівна – учитель хімії 

 Слєпакова Надія Іванівна – учитель математики 

 «Старший учитель» - 5 працівників: 

 Таранченко Ольга Михайлівна  – учитель англійської мови; 

 Кушнір Валентина Степанівна – учитель географії та економіки; 

 Шевчук Надія Сергіївна – учитель фізики; 

 Маркова Ганна Михайлівна – учитель математики; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови;  

 нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 10 працівників:  

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 
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 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи 

учитель фізичної культури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математики; 

 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель світової літератури; 

 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою; 

 Білоус Ніна Євгенівна – учитель фізичної культури; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови; 

 Овдій Віра Олександрівна – учитель музики. 

В гімназії створено постійну діючу Раду наставників і працює «Школа молодо-

го фахівця». Програма Школи розрахована на три роки. Основна мета її діяльності: 

формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам 

педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння 

прийомів і методів педагогічного дослідження та ідей і методів перспективної 

інноваційної педагогічної діяльності.  
 

2. Завдання і проблеми, над якими працював навчальний заклад. 
 

Гімназія «Діалог» в 2014-2015 навчальному році організовувала навчально-

виховну та науково-методичну роботу відповідно до науково-методичної теми 

«Використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально–

виховному процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної діяльності 

учнів та формування відповідних професійних і особистісних якостей»; теми з 

виховної роботи «Сучасна модель навчального закладу в умовах модернізації 

освіти»; тем педагогічних рад, а саме: 
Термін 

проведення 
Тема засідання Проводить 

Серпень Підсумки роботи гімназії в 2013-2014 н.р. та визначення 

пріоритетних напрямів роботи на 2014-2015 н.р. Затверд-

ження плану роботи гімназії на 2014-2015 навчальний рік 

Директор гімназії 

Л.П.Кузьминець   

Заступники директора 

Жовтень Класний керівник у гімназії,його вплив на якість виховної 

роботи з учнями на уроці та впозанавчальний час. Роль 

особистості класного керівника у формуванні творчого 

працездатного колективу учнів. 

Вплив оцінювання на психічний стан учня. Типи розуміння 

вчителями психології учня та вияви його у педагогічній 

взаємодії. 

Адаптація учнів 5-их класів до умов навчання у середній 

ланці школи. (Аналіз рівнів навчальних досягнень та 

результатів психологічних досліджень)  

Соціальний педагог , 

психолог, учителі-

предметники  

 

Заступник директора з ВР,  

класні керівники  

Листопад Проблеми формування мотивації навчальної діяльності 

школярів за сучасних умов: 

– виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної 

діяльності як важливий фактор формування соціально 

активної особистості ; 

– стимулювання позитивного ставлення до навчання, ство-

рення умов для ефективної мотивації на уроках; 

Заступники директора, 

психолог, соціальний 

педагог, вчителі-

предметники 
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– роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у 

підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їхньої 

творчої активності  

Грудень Виконання навчальних програм та планів за І семестр.  

Результати успішності учнів 5-11 класів у І семестрі 2014-

2015 навчального року. Визначення претендентів на 

нагородження Золотою (Срібною) медаллю та отримання 

свідоцтва  «З відзнакою» за курс базової  середньої школи 

(за результатами І семестру). 

Заступник директора з ВР, 

педагог-організатор 

Лютий Самоврядування – шлях демократизації школи. Роль учнів-

ського самоврядування в житті гімназії як реальної виховної 

сили в умовах демократизації освіти.  

Заступники директора    

Березень Результати атестації педагогічних кадрів у 2014-2015 

навчальному році. 

Атестаційна комісія  

Квітень - 

Травень 

 

 

Підсумки організації навчально-виховного процесу у 2014-

2015 навчальному році. Виконання навчальних програм і 

планів. 

Поетапна робоча педрада по завершенню навчального року 

учнями 5-8 та 10-их класів, проведенню державної підсум-

кової атестації та випуску учнів 11-их класів, врученню 

документів про освіту. 

Заступники директора 

 

 

 

Травень 

– червень 

 

Поетапна робоча педрада по проведенню державної 

підсумкової атестації учнів 9-их класів, врученню докумен-

тів про освіту. 

Міхальова А.В. 

 

3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти. 
 

Протягом 2014-2015 навчального року здійснювалася постійна певна робота по 

створенню умов для обов’язкового здобуття   базової, загальної середньої освіти. 

Згідно з розпорядженням Дарницької районної в м. Києві  державної адмініст-

рації за мікрорайоном гімназії «Діалог» закріплено такі будинки за адресами: 

 вул. Кошиця,7, 7-А; 

 вул. Драгоманова, 15-А, 17; 

 вул. Ахматової, 3-А, 5, 7/15; 

 вул. Ревуцького, 20, 24/4, 30/1, 34, 34-А, 36/2. 

І. Всього дітей шкільного віку в мікрорайоні – 697 осіб: 

 охоплено навчанням –  697 осіб; 

 не охоплено навчанням – немає; 

 знято з обліку дітей, не охоплених навчанням у 2014-2015 навчальному році –  

не було; 

 поставлено на облік у 2014-2015 навчальному році – немає. 

ІІ. Відомості по гімназії. 

Кількість учнів гімназії, які пропустили уроки (протягом  10-ти  і більше днів 

підряд) в 2014-2015 навчальному роцівсього – 83, із них: 

 через хворобу – 69; 

 за заявою батьків – 12; 

 без поважних причин – 1; 
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 з інших причин (участь в спортивних змаганнях, оздоровлення) – 4.  

Кількість актів, надісланих в РУО в 2014-2015 навчальному році про факти 

ухилення дітей від навчання в десятиденний термін – 4 (Шурепов Максим Євгено-

вич, учень 9-А класу).  

Довідка з 19.01.2015 року переведений на індивідуальну форму навчання згідно 

довідки ЛКК № 579 від 31.12.2014 року. 

ІІІ.Заходи щодо залучення дітей шкільного віку до навчання:  

 систематична робота з боку: 

 класних керівників; 

 заступника директора гімназії з виховної роботи; 

 психолога гімназії; 

 ради учнівського самоврядування; 

 представників батьківської громади з батьками учнів, які схильні до система-

тичного невідвідування занять; 

 переведення таких учнів на інші форми навчання (зокрема, екстернатну). 

 аналіз причин самовільного залишення учнями ЗНЗ: 

 відсутність дієвих важелів впливу на батьків таких учнів, оскільки основна 

причина невідвідування ними навчальних занять полягає в несприятливій 

родинній ситуації, це по-перше, і по-друге, (і це можна вважати наслідком 

першого); 

 особливості характеру, психічний стан таких дітей. 

 де розглядалось (заслуховувалось) питання: 

 на засіданнях Ради навчального закладу; 

 в комісії з профілактики правопорушень; 

 на нарадах при директорі; 

 на батьківських зборах класів; 

 на засіданнях батьківських комітетів; 

 на консультаціях з психологом. 
 

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної 

ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності. 
 

Методична робота з  педагогічними працівниками в гімназії «Діалог» протягом 

2014-2015 навчального року була спрямована на виконання Законів України «Про 

загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту»,  

«Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та 

професійно-технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верхов-

ної ради «Україна: поступ у XXI століття», на підвищення кваліфікації вчителів, що 

передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на 

впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних 

педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. 
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Зміст методичної роботи в гімназії та її організація відображені в розділі 

річного плану «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу». 

Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Від 

інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учите-

ля до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних 

умовах.  

Головна мета здійснення науково методичної роботи– це зростання педагогіч-

ної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші 

принципи, на основі яких здійснюємо науково-методичну роботу в гімназії, - сис-

темність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, 

урахування особливостей гімназії, диференційований підхід  до вчителів, пошук 

найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм 

роботи з учителями.  

Члени ради організовують і координують методичну роботу в гімназії: 

розглядають на своїх засіданнях важливі питання навчально-виховного процесу, 

затверджують плани роботи методичних об’єднань, розглядають питання педагогіч-

ної майстерності, вивчення і впровадження педагогічного досвіду, інноваційних 

технологій, результативність форм методичної роботи.  

У 2014-2015 навчальному році основними формами методичної роботиз 

педагогічними працівниками гімназії були: педагогічна рада, методична рада, мето-

дичні об'єднання вчителів-предметникіа, методичне об'єднання класних керівників, 

інструктивно-методичиі наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо. 

Особливу роль у системі науково-методичної роботи відіграє діяльність 

науково-методичної ради. 

На засіданнях методичних об'єднань гімназії вивчався: 

─ зміст програм, їх методичний супровід; 

─ розроблено методичні рекомендації, конспекти першого тематичного уроку; 

─ опрацьовано наукову та методичну літературу з питань упровадження 

інноваційних технологій; 

─ заслухано інформацію про здійснення самоосвіти, виконання докурсових і 

післякурсовихзавдань учителями. 

На засіданнях методичних об’єднань педагоги обговорювали питання вивчення 

та аналізу стану викладання, рівня та якості навчальних досягнень учнів з окремих 

предметів, рівня вихованості учнів та шляхи вдосконалення виховного процесу, 

розглядалися питання застосування нових педтехнологій, обмінювались власним 

досвідом, знайомились з новинками методичної літератури. Дієвою формою обміну 

досвідом було проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, 

свят. Як правило, це були нестандартні уроки, нестандартні форми проведення 

заходів. 
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  Метою роботи вчителів методичних об’єднань є підвищення фахової майстер-

ності вчителів, а завданням: 

1.Реалізація Державних освітніх стандартів і впровадження інноваційних технологій 

в роботі. 

2.Активізація роботи по виконанню положень програми «Обдарована дитина». 

3.Сворення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів.  

4.Здійснення нових підходів до організації навчання й виховання. 

5. Вивчення,вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду. 
 

Звіт методичного об’єднання вчителів історії та права 
 

Впродовж навчального року  методичного об’єднання вчителів історії та права 

працювало над науково-методичною темою:«Використання інформаційних і 

комунікативних технологій в навчально-виховному процесі з метою розвитку 

творчої спрямованості і пізнавальної діяльності учнів та формування відповідних 

професійних та особистісних якостей». 

Основні зусилля вчителів МО були спрямовано на виконання основних завдань: 

─ формування історичних знань розвиток історичного мислення, здатність 

застосувати історичні знання; 

─ виховувати в учнів особистих рис громадянина, загальнолюдських духовних 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів іноземних мов 

голова Маркова І.А. 

С Т Р У К Т У Р А 

Н А У К О В О–М Е Т О Д И Ч Н О Ї  Р А Д И 

ГІМНАЗІЇ «ДІАЛОГ» 

МЕТОДИЧНІ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів біології, фізики, хімії, 

географії та економіки 

голова Шкоденко Н.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів історії та правознавства 

голова Гаврилюк Ж.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

образотворчого мистецтва, музики та 

трудового навчання 

голова  Крижановська Н.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів фізичної культури 

голова Білоус Н.Є 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

світової літератури та  

російської мови 

голова Толстенко Л.М. МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

класних керівників 

голова Тихоненко  С.І. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

української мови та літератури 

голова Лісіцина Л.Б. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів математики та 

інформатики 

голова Рожкова Т.Ф. 
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цінностей; 

─ підготовка до свідомості активної участі в суспільному житті. 

На навчання: 

─ розвитку історичної свідомості; 

─ осмисленню ролі людини; 

─ вихованню громадської свідомості; 

─ утвердження ідеалів гуманізму; 

─ виховання толерантного ставлення; 

─ розкриття і розвиток здібностей учнів; 

─ розвиток в учнів інтересу й поваги до історії, примноження культурної 

спадщини країни. 

В методичному об’єднанні вчителів історії та правознавствапрацюють такі 

учителі:  

 

Вчителі історії та права  співпрацюють з Інститутом педагогіки НАПН України 

над темою: «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту 

суспільствознавчих предметів в основній школі».  

Також є плідною співпраця МО вчителів із Національною академією  внутріш-

ніх справ (навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та 

психологічної служби). Протягом 2014-2015 навчального року студентами даного 

вищого навчального закладу  для учнів гімназії «Діалог» було проведено лекційний 

курс «Практичне право: на попередження ксенофобії». 

За 2014-2015 навчальний рік кафедра історії та правознавства провела 5 

засідань методичних об’єднань. 

Засідання 1. Про підсумки роботи кафедри суспільствознавчих наук. 

 аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік та обговорення плану 

роботи кафедри на новий навчальний рік; 

№ ПІБ вчителя, 

тема самоосвіти 

Пед. 

стаж 
Кваліфікація, категорія, 

звання 

Класи, в яких 

працювали 

1 Кузьминець Лариса Петрівна 
«Формування громадянськості учнів  че-

рез роль особистості на уроках історії 

культури в другій половині ХХ ст.» 

42 Учитель-методист, 

1986 р., заслужений 

працівник освіти 

10-11 класи 

2 Гаврилюк Жанна Миколаївна 
«Формування громадянськості учнів ме-

тодом духовних цінностей учнів на уро-

ках історії України з теми культури» 

25 Учитель історії, 

учитель-методист, 

1999, кандидат 

педагогіч. наук,2012 

7-А, 9-А, Б, В, 

10-А, Б, В,  

11-А, Б, В 

3 Буряк Валентина Анатоліївна 
«Методика вдосконалення освітніх тех-

нологій, як засіб формування ключових 

та предметних компетентностей учнів на 

уроках історії» 

6 Учитель історії та 

правознавства, 

учитель ІІ категорії 

5-А, Б, Г, 6-А, Б, 

7-Б, В, Г, 8-В, 9-Г 

4 Конопля Наталія Анатоліївна 
«Формування громадянськості учнів че-

рез розвиток критичного мислення на 

уроках історії та правознавства» 

 

5 Учитель історії та 

правознавства, 

учитель ІІ категорії; 

магістр 

Історія: 6-В, Г, 

правознавство: 

5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 

9-А, Б, В, Г, 

10-А, В, В, 11-А 
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 знайомство з новими навчальними програмами, підручниками та спец-

курсами; 

 підтвердження навантаження. Затвердження календарних планів; 

 основні завдання навчання історії та основ правознавства; 

 вибір тем для дослідницької роботи МАН; 

 підготовка та проведення І етапу шкільної олімпіади; 

 затвердження екскурсійної програми МО історії та правознавства; 

 творчий звіт вчителя історії Буряк В.А. 

Засідання 2. Методичні рекомендації проведення олімпіади ІІ етапу та впро-

вадження комп’ютерних технологій. 

 затвердження тем для дослідницької роботи МАН; 

 підсумки проведення шкільної олімпіади; 

 підготовка до проведення предметної олімпіади ІІ етапу; 

 взаємовідвідування уроків. Робота школи молодого спеціаліста; 

 робота з обдарованими дітьми; 

 огляд фахових періодичних видань; 

 звіт Коноплі Н.А; 

 особистісно-орієнтований підхід до навчання гімназистів та розвиток 

творчих здібностей. Психологічні аспекти. 

Засідання 3. Організація індивідуальної роботи з гімназистами, як необхідна 

умо-ва розвитку їхньої творчої обдарованості. 

 підсумки І етапу та ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт з МАН; 

 підсумки ІІ  етапу предметних олімпіад та організація проведення ІІІ етапу; 

 розробка метеріалів для пробного ЗНО; 

 схема роботи з обдарованими гімназистами та організація навчальної 

діяльності учнів у класах історико-правничого профілю; 

 затвердження календарних планів на ІІ семестр; 

 проведення декади історії та основ правознавства; 

 система роботи з обдарованими дітьми. 

Засідання 4. Патріотичне та правове виховання учнів гімназії «Діалог». 

 робота лекційних, дискусійних груп; 

 інтелект-турнір; 

 робота проекту «Знаю право»; 

 про стан правничої освіти в гімназії; 

 підсумки ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт з МАН; 

 організація та проведення міжнародного інтерактивного конкуру «Лелека»; 

 творчий звіт учителя Гаврилюк Ж.М.; 

 особистісне зростання педагогів кафедри суспільствознавчих наук, як мета 

результат педагогічного процесу; 
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 огляд науково-методичної літератури, інструктивних матеріалів та норма-

тивних документів. 

Засідання 5. Організація навчальної діяльності гімназистів. 

— підготовка та проведення державної підсумкової атестації; 

— формування пізнавального інтересу учнів на уроках історії та правознавства; 

— звіт вчителів методичного об’єднання історії та права; 

— звіт про роботу кафедри; 

— перспективи навантаження вчителів кафедри суспільствознавчих та правових 

наук; 

— пропозиції щодо змісту методичної роботи з педколективом у наступному 

навчальному році, її структури, форми, напрямів. 

Методична робота учителів 

Гаврилюк Ж.М.,участь у: 

— Міжнародному семінарі «Викладання культурного різноманіття через історію: 

сучасне становище, виклики і перспективи розвитку» (Київ, 2014);  

— засіданнях кафедри Методики викладання історії та суспільно-політичних 

дисциплін Інституту історичної освіти НПУ ім. Драгоманова  

— лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України; 

— член жюрі ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії; 

— із  2006-2014 рр. – експерт, член ревізійної комісії Інституту інноваційних 

освітніх технологій; 

— рецензент конкурсних підручників з історії України та всесвітньої історії; 

— член комісії Амбулаторії  інтерактивних педагогічних технологій Академії 

педагогічних наук по розробці програмних вимог ЗНО на 2016р.; 

— член робочої групи з розроблення програм ЗНО та навчальних програм; 

— куратор педпрактики студентів історичного факультету НПУім. М.Драго-

манова та НДУ ім. Т.Шевченка; 

— член Предметної експертної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів 

підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

— автор 31 друкованих робіт у збірниках АПН України та Всеукраїнських 

науково–методичних журналах; 

— розроблено матеріали для проведення ДПА в 11-класах із історії. 

 Буряк В.А., участь у: 

— член журі олімпіади  з історії; 

— член оргкомітету олімпіади з правознавства; 

— член журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу–захисту науково-

дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

— у краєзнавчому квесті до 80-річчя Дарницького району; 

— готувала команди для участі  в «Юніор-турнірі» та  «Інтелект-турнірі». 

Конопля Н.А. 

— учасник І (районного) туру Всеукраїнського конкурсуУчитель року – 2015»; 

— організатор ряду заходів в рамках ПАШ ЮНЕСКО в гімназії «Діалог»; 

http://www.iio.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=11&lang=uk
http://www.iio.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=11&lang=uk
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— член оргкомітету у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії та член журі у ІІ 

етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства; 

— член журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

— учасник інформаційного семінару професора Джівана Парка Методика 

«Філософія для дітей» -формування критичного, креативного та піклуючого 

мислення» та отримала  відповідний сертифікат. 

Позаурочна робота  

На кафедрі створені лекційні групи, де відповідно віковим особливостям були 

підготовлені лекції, виховні години до пам’ятки дат і подій. 

Традицією в гімназії  стало проведення уроків – реквіємів, усних історичних 

журналів: 

 

Історична година пам’яті «Понад Крутами вічність у 

сурми сурмить» 

 

 

 

     День Соборності України 

 

 

 

Історична година «Соборна мати Україна – одна на всіх 

як оберіг» 

 

 

 

Річниця Революції Гідності 

 

 

 

 З 8 по 12 грудня в гімназії проходив Всеукраїнського тижня права під час 

якого були проведені такі заходи: 

— тематична бесіда «Чи всі люди мають однакові права?». Конкурс творчого 

твору (5 класи); 

— захист проектів на тему: «Права очима дітей» (5 класи); 

— тематичний виховний захід «Права людини: історія і сучасність» (6 класи); 

— перегляд презентації та відеофрагментів з теми «Права людини». Правовий 

турнір «Закон і ми» (7-мі та 9-ті класи); 

— тематична бесіда «Міжнародно-правові стандарти прав людини» (11 класи); 

— тематичний виховний захід «Дивись не забудь, людиною будь!» (8-11 класи); 

— конкурс малюнків «Права очима дітей». 
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Відповідно плану роботи гімназії на 2014-2015навчальний рік з 26 січня по 06 

лютого у гімназії проходила декада історії та 

правознавства. Учителі історії та правознавства 

запрошували на відкриті уроки, проводили історичні та 

правові турніри, творчі конкурси серед учнів гімназії 

«Діалог». 

 

 

Проект «Життя та побут козаків», створення буклетів та 

макетів (5 класи) 

Відкритий урок вчителя історії Буряк В.А. у 8-В класі 

«Національно-визвольна війна українського народу під 

проводом Богдана Хмельницького» 

 

    Історичний турнір на тему: «Становлення та 

розвиток Київської Русі» (7 класи) 

 

 

 

 

Відкритий урок вчителя історії Гаврилюк Ж.М. у 7-А 

класі на тему: «Культура Київської Русі. Іконопис» 

 

 

     Конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права та 

потребую їх захисту» (5-А клас) 

 

 

 

Конкурс робіт «Мої пропозиції до Конвенції прав 

дитини» (6-А клас) 

 

 
 

                                  Правовий турнір серед 9-их класів 

 

 

 

 

День пам'яті і примирення 
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В рамках Тижня наук 14 травня у гімназії з ініціативи Гаврилюк Ж. М. 

проведений проект «7 чудес Києва». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Робота МО з обдарованими дітьми  

18 березня учні гімназії брали участь у Всеукраїнському конкурсі юних 

істориків «Лелека- 2015»: 

 

 Отримали такі результати:Срібний Лелека – 2, Бронзовий Лелека – 9, 

Сертифікат – 67. 

Результати командигімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

правознавства(2014-2015 навчальний рік) 

№ П.І.П. учня Клас Місце в ІІ етапі 

1 Мюллер Анна Сергіївна  9-В ІІІ 

2 Штепа Анна Артурівна 10-Б ІІ 

3 Бібакова Єлизавета Маратівна 10-Б ІІІ 

4 Войтенко Дмитро 11-А ІІІ 

 

Результати команди гімназії «Діалог» у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 

(2014-2015 навчальний рік) 

№ П.І.П. учня Клас Місце в ІІ етапі 

1 Войтенко Дмитро 11-А ІІ 

2 Біньковська Анастасія 11- Б І 

3 Хівренко Анна Костянтинівна 8-А ІІІ 

4 Олефіренко Євген Валентинович 9-А ІІ 

5 Бібакова Єлизавета Маратівна 10-Б ІІІ 

6 Штепа Анна Артурівна 10-Б ІІ 

7 Мазуренко Микита 8-В ІІІ 

 

На І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України товариства Нестора – Літописця було 

розглянуто: 48 роботи з історії; 15 робіт з правознавства. 

На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було 

відправлено: 15 робіт  з історії; 3 роботи з правознавства. 

Класи 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Разом 

Кількість учнів 11 10 15 26 10 6 6 84 
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Результати ІІ етапу: 

 

За результами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України Шевчук Анастасія 

Андріївна, учениця 11-В класу, посіла ІІ місце, секція 

етнологія. Педагогічний керівник - Гаврилюк Ж.М. 
 

 

Звіт методичного об`єднання  вчителів української мови та літератури  
 

На кафедрі працює 6 учителів. Із них: 

─ Лісіцина Лариса Борисівна – вчитель-методист;  

─ Крижанівська Олена Борисівна – вчитель вищої категорії;  

─ Сердюк Алла Миколаївна – вчитель вищої категорії;  

─ Куценко Валентина Василівна – вчитель вищої категорії; 

─ Тихоненко Юлія Миколаївна – вчитель першої категорії; 

─ Дмитрієва Дар’я Миколаївна – вчитель вищої категорії. 

Методична робота 

МО вчителів української мови та літератури у 2014-2015 н.р. працювало над 

методичною темою: «Новітні освітні технології на уроках української мови та 

літератури».Працюючи над даною проблемою, члени МО проводили різні заходи, 

що демонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів 

та сприяли підвищенню результативності навчально-виховного процесу. Вчителями 

проводились відкриті уроки, позакласні заходи, педагоги були учасниками 

педагогічних виставок, брали участь у педагогічних конкурсах. 

Основні зусилля вчителів МО були спрямовано на виконання основних завдань: 

─ виховання свідомого прагнення до вивчення української мови та літератури; 

─ вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користу-

ватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях; 

─ ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і 

навичок; 

─ формування духовного світу учнів,цілісно світоглядних уявлень,загально-

людських ціннісних орієнтирів; 

─ навчання здійснювати на основі поєднання особистісно зорієнтованого, 

комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів; 

─ впроваджувати новітні технології засвоєння знань,контролю й оцінювання 

результатів навчання. 

№ ПІБ учня Клас Секція Місце у конкурсі 

1. Бобер Дарина Олександрівна 10 Всесвітня історія ІІ 

2 Шевчук Анастасія Андріївна 11 Етнологія І 

3 Довгорук Анна Геннадіївна 9 Історія України ІІІ 

4 Назаренко Діана 11 правознавство ІІ 
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Методичне обєднання вчителів української мови та літератури вивчає 

педагогічний досвід учителя-методиста української мови та літератури Тяківської 

ЗОШ Шингоф І.Л. з теми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

на уроках української мови». 

В 2014-2015 н.р. МО вчителів працювало згідно плану, було проведено 5 

запланованих засідань. На засідання МО всі члени МО вчителів гуманітарних 

дисциплін проявляли ініціативу, працювали креативно, були активними в обгово-

ренні визначених питань, готували повідомлення, доповіді, реферати, а також 

ділились своїм досвідом, накопиченим у рамках МО. Засідання проводились за 

«круглим столом», з використанням інтерактивних технологій. 

Лісіцина  Л.Б.«Новітні освітні методи викладання української мови та 

літератури» (4 рік). Виступ «Новітні методи викладання української літератури».  

Сердюк А.М. «Інноваційні методи підвищення мовної культури та грамотності 

учнів на уроках української мови та літератури» (2 рік). Виступ «Підвищення мовної 

культури та грамотності на уроках української мови» 

Крижанівська О.Б. «Новітні освітні методи навчання на уроках української 

мови» (3 рік). Виступ «Новітні освітні технології навчання на уроках мови». 

Куценко В.В.«Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення 

шкільного курсу української мови та літератури як необхідна передумова реалізації 

новітніх освітніх технологій» (2 рік). Виступ «Мультимедійні дидактичні засоби 

навчання синтаксису української мови». 

Тихоненко Ю.М.«Елементи народознавства на уроках української мови та 

літератури як засіб виховання духовної культури дитини з використанням новітніх 

технологій» (3 рік). Виступ «Використання комп’ютерних технологій на уроках 

української мови та літератури». 

Дмитрієва Д.М. «Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках  

української мови та літератури як необхідна передумова реалізації новітніх освітніх 

технологій» (1 рік). Виступ  «Навчальна гра як засіб розвитку комунікативних 

здібностей учнів на уроках української мови». Відкритий урок української 

літератури в 9-В класі «Заклик до консолідації в посиланні «І мертвим, І живим, і 

ненародженим…» Т.Г.Шевченка» 

Члени МО мали змогу ознайомитись з нормативними та інструктивно-методич-

ними матеріалами і програмами викладання предметів гуманітарного циклу в 

поточному навчальному році. 

Позаурочна робота  

  28 листопада в гімназії відбулася районна конференція асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО приурочена закриттю року Т.Шевченка в Україні.У конференції взяли 

участь учні нашої гімназії та учні інших шкіл Дарницького району, а саме: гімназія 

№267, гімназія №261, гімназія №323, Слов’янська гімназія, гімназія №290, гімназія 

№315, гімназія №291, Скандинавська та Інженерна гімназії. 
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Вже традицією стало проведення позакласних заходів з української мови та 

літератури на базі бібліотеки №133. 

До 120-річниці з дня народження О.П.Довженка 

18 вересня було проведено літературно-мистецьку 

годину «Зоряна доля О.Довженка». 

 

 

 

 

9 вересня проведена літературна година «І огник, 

ним засвічений не згас…», присвячена 245-й річниці з 

дня народження І.П.Котляревського. 

 

 

Для учнів 8-А класу відбулась літературна година  

«Козацька святиня, оспівана Шевченком». 

 

 

 

Для учнів 6-А класу з нагоди 150-річниці від дня народження  П.Грабовського 

проведена поетична година «Шлях мученика, доля патріота». 

 

17 вересня до 150-річчя з дня народження 

М.М.Коцюбинського проведено літературну годину 

«Великий Сонцепоклонник: життя і творчість М.Коцю-

бинського» для учнів 10-Б класу. 

 

 

14 листопада учні 10-В класу відвідалибібліотеку 

на вул. Олійника. Була проведена лекція про життєвий 

та творчий шлях Марії Заньковецької. 
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19 лютого  проведено літературну годину «Нестайко-

читайко» з нагоди 85-річчя з дня народження 

В.З.Нестайка – дитячого письменника, лауреата  літера-

турної премії  ім. Л.Українки та багатьох інших премій і 

відзнак, в тому числі  і міжнародних, автора знаменитих 

«Тореадорів з Васюківки» - чи не найкращого українсь-

кого роману минулого століття. 

27 січня для учнів 8-В клас проведено літературну годину «П.П.Гулак-

Артемовський – зачинатель нової літератури» з циклу «Забуті імена». 

У листопаді в гімназії проводилися Свято писемності та 

Перший етап Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика. Тому, учні виявили 

бажання написати вірші, прозові тексти про рідну мову і 

Батьківщину; малювали малюнки та стінівки на 

відповідну тематику.  

Відповідно до плану методичної роботи гімназії на 

2014-2015 навчальний рік з 2 по 13 березня проводилася декада української мови та 

літератури. В рамках  декади проводилися заходи, спямовані на формування 

духовного світу учнів,цілісно світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних 

орієнтирів.  

5 березня в гімназії пройшов КВК знавців творчості 

Т.Г.Шевченка серед учнів 9-их класів. Вчителі українсь-

кої мови та літератури підготували цікаві запитання, 

пов’язані з творчістю Т.Г.Шевченка. 

Відповідно до плану 

проведення Днів української 

мови та літератури, з метою вшанування пам’яті 

Великого Кобзаря 5 березня відбувся відкритий урок 

української літератури в 9-В класі «Заклик до 

консолідації нації в посланні «І мертвим, і живим, і 

ненародженим…» Т.Шевченка» (Дмитрієва Д.М.). 

11 березня відбувся виховний захід «Єдиний скарб у 

тебе – рідна мова». Захід був проведений у 5–А класним 

керівником Крижанівською О.Б. 

Також були проведені такі заходи: 

─ конкурс читців-декламаторів поезій Т.Г.Шевченка 

«Через віки звучить Тарасове слово» (вчителі кафедри); 

─ народознавче свято «Немає переводу добрим звичаям 

народу» (Сердюк А.М., Лісіцина Л.Б., Дмитрієва Д.М., Куценко В.В.); 

─ виховних захід «Без рушників немає України, як без любові і життя 

нема»(Тихоненко Ю.М.); 
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─ інтелектуальна гра «На вічнім шляху до Т.Шевченка» (Куценко В.В., Дмитрієва 

Д.М.); 

─ в день Вишиванки вчителем Куценко В.В. проведено цикл лекцій для учнів 5-их 

класів; 

─ літературний вечір «З поезією в серці» (Куценко В.В.); 

─ літературно-музична композиція,присвячена річниці від дня народження Ліни 

Василівни Костенко «Жінка з легенди»(Куценко В.В.); 

─ літературно-музична композиція,присвячена річниці від дня народження 

Володимира Сосюри «Великому поетові, добрій людині» (Куценко В.В.); 

─ участь у районному конкурсі читців (Куценко В.В.). 

Робота МО з обдарованими дітьми  

04 березня в гімназії проведено Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник» 

для учнів 5-11 класів: 

 

За результатами конкурсу учні отримали дипломи: 

─ І ступеня -2учні; 

─ ІІ ступеня – 4учні; 

─ ІІІ ступеня - 7 учнів. 

Результати команди гімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади  

з української мови та літератури (2014-2015 навчальний рік) 

№ П.І.П. учня Клас Місце в ІІ етапі Вчитель 

1 Яременко Вікторія Сергіївна 9-В ІІІ Куценко В.В. 

Сердюк А.М 
 

На І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України в секції української філології розглянуто 

13 робіт, із яких 6 робіт відправлено на ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт . 

Результати ІІ етапу: 

 

Результати участі учнів  у інших конкурсах: 

─ участь у районному конкурсі читців «Поезія Т.Г.Шевченка мовами світу» 

(грамоту отримала Радзієвська Анастасія, учениця 7–В класу) - Куценко В.В.; 

─ участь у конкурсі «Майбутнє України у мріях дітей» (І місце посіла Філогіна 

Анастасія, учениця 10-В класу) - вчитель Куценко В.В.; 

─ участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика (ІІІ місце 

посіла Хащевацька Ольга, учениця 9-А класу) - вчитель Куценко В.В.; 

─ участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка (ІІІ 

місце посіла Савельєва Анастасія, учениця ) – вчитель Сердюк А.М.; 

Класи 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Разом 

Кількість учнів 27 24 20 22 18 9 5 125 

№ ПІБ учня Клас Місце  Вчитель  

1. Шляхтун Наталія Андріївна 11 ІІ Куценко В.В. 
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─ участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика(ІІмісце 

посіла Пєнзєва Ірина, учениця 11-Б класу) – вчитель Крижанівська О.Б.; 

─ участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. 

Т.Г.Шевченка(ІІІмісце посіла Пєнзєва Ірина, учениця 11-Б класу)- вчитель 

Крижанівська О.Б.; 

─ участь у конкурсі «Майбутнє України у мріях дітей» (І місце посіла Буніч 

Інна, учениця 5 класу) -  вчитель Крижанівська О.Б.; 

─ участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка (ІІІ 

місце посіла Здорова Соломія, учениця 6 класу) – вчитель Тихоненко Ю.М. 
 

Звіт методичного об’єднання  вчителів математики та інформатики 
 

Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики налічує 7 осіб: 

1. Красна Тамара Валеріївна – заступник директора з науково-методичної роботи і 

вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист. 

2. Рожкова Тетяна Федорівна - голова методичного об’єднання вчителів математики 

та інформатики, вчитель математики вищої категорії, вчитель методист. 

3. Мельник Олена Климівна - вчитель математики вищої категорії, вчитель-

методист. 

4. Маркова Ганна Михайлівна - вчитель математики вищої категорії, старший 

вчитель. 

5. Слєпакова Надія Іванівна - вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист 

6. Зборовська Олена Володимирівна – вчитель інформатики вищої категорії. 

7. Мушто Валерій Михайлович – вчитель інформатики 1 категорії  

Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики в 2014-2015 

навчальному році працювало над темою: «Інтерактивні методи роботи на уроках 

математики та інформатики з метою впровадження профільного навчання» 

Відповідно до пробеми над якою працював педагогічний колектив гімназії у   

2014–2015 н. р.  МО вчителів математики та інформатики було окреслено таке коло 

завдань: 

─ збільшення професійної кваліфікації вчителів через відвідування семінарів, 

курсів підвищення кваліфікації; 

─ зацікавлення учнів до пізнавальної діяльності шляхом застосування  

комп’ютерних технологій; 

─ розвиток інтелектуальних здібностей учнів та інтерес до математичних 

дисциплін; 

─ обмін та ділення досвідом роботи, самоосвіта; 

─ проведення діагностики та мониторінгу за предметами. 

Протягом навчального рокубули проведені всі засіданняметодичного 

об’єднання згідно плану роботи. 

На цих засіданнях слухали доповіді вчителів методичного об’єднання по темам 

самоосвіти. 
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Тематика засідань методичного об’єднання вчителів математики та інформатики  

на 2014-2015 навчальний рік 

Зміст роботи Дата Відповідальні 

І. 

1. Опрацювати інструктивно-методичний лист про вивчення 

математики та інформатики у 2014-2015 навчальному році 

2. Опрацювання методично-інструктивний лист про  

організацію навчально-виховного процесу в 6 класах з 

математики  

3. Обговорення тем самоосвіти на 2014-2015н.р. 

4. Вимоги щодо ведення класних журналів 

5. Нормативи перевірки зошитів 

ІІ. 

1. Використання педагогічних програмних навчальних засобів 

на уроках математики 

2. Організація роботи з обдарованими учнями (підготовка до 

конкурсу МАН) 

3. Математична олімпіада І етап 

4. Організувати декаду математики та інформатики  

ІІІ. 

1. «Інтерактивні методи навчання з метою розвитку творчої 

особистості учня»  

2. Наукова конференція учасників конкурсу МАН (презентація 

дослідницьких робіт) 

3. Обговорення новинок з методики викладання математики. 

IV. 

1. Різноманітний контроль знань учнів 8,10 класів на уроках 

інформатики 

2. Обмін досвідом з питання тестового контролю знань з 

математики та інформатики 

3. Обговорення взаємовідвіданих уроків 

4. В методичну скарбничку 

V. 

1. «Тестова перевірка знань,умінь і навичок учнів з математик 

2. Огляд та обговорення періодичних видань з питань 

комп’ютеризації навчального процесу 

3. Аналіз роботи методичного об’єднання  

4. Провести анкетування вчителів МО з метою виявлення 

пропозицій щодо плану роботи на наступний навчальний рік 

 

28.08.14. 

 

 

 

 

25.10.14. 

 

 

9.01.15. 

 

 

 

20.03.15 

 

 

 

29.05.15 

 

 

Рожкова Т.Ф. 

 

Маркова Г.М. 

 

Вчителі МО 

Красна Т. В. 

Рожкова Т.Ф. 

 

 

Красна Т.В. 

 

Мельник О.К. 

 

Вчителі МО 

Вчителі МО 

 

Рожкова Т. Ф. 

 

Вчителі МО 

Слєпакова Н.І. 

 

 

Зборовська О.В. 

 

Вчителі МО 

Мельник О.К. 

Маркова Г.М. 

 

 

Рожкова Т.Ф. 

Рожкова Т.Ф. 

 

Пам’ятаючи, що від рівня підготовки вчителя залежить якість шкільної освіти 

кожний педагог методоб’єднання ставив перед собою проблему над якою 

наполегливо працював, намагаючись втілювати ці напрацювання на своїх уроках з 

метою переходу від традиційних до інноваційних педагогічних методик. 

В 2014-2015 навчальному році 

1. Атестувалася Красна Т.В. і підтвердила вищу категорію та звання вчителя-

методиста та Зборовська О.В. – отримала вищу категорію. 

2. Вчителі МО математики та інформатики брали участь в експериментальних 

програмах «Крок» 5-8 класи – Мельник О.К., Маркова Г.М., Красна Т.В., Рожкова 

Т.Ф. 
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3. Членами жюрі ІІ етапу олімпіади з математики були: Слєпакова Н.І., Рожкова 

Т.Ф. та Мельник О.К. В організаційному комітеті олімпіади з інформатики та ІКТ – 

офісні технології була задіяна Зборовська О.В. 

На педраді гімназії «Діалог» виступила: 

1. Зборовська О.В. та Мельник О.К. з темою: «Адаптація 

учнів 5-х класів». 

2. Рожкова Т.Ф. з темою: «Вплив оцінювання на 

психологічний стан учнів». 

3. Мушто В.М. з темою: «Роль професіоналізму вчителя 

у формуванні навчальної діяльності школяра та його 

особистості». 

В лютому вчитель інформатики Мушто В.М. провів семінар для викладачів, які 

проходили курси підвищення кваліфікації за темою: «Обмін досвідом, використання 

різноманітних програмних засобів для контролю за учнівськими комп’ютерами під 

час уроків інформатики». 

На базі гімназії вже не перший рік проводиться  

Міжнародний  математичний  конкурс «Кенгуру». Коор-

динатором  проведення є Мельник О.К. 

17-25 жовтня Мельник О.К. прийняла участь у 

Всеукраїнському семінарі координаторів Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру» у с. Яблуниця Івано-

Франківської області. 

8 жовтня Мельник О.К. виступила з доповідю на 

семінарі координаторів Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру» міста Києва у ІППО ім. Б.Грінченка 

«Конкурсні задачі Міжнародного математичного конкур-

су «Кенгуру» на уроках математики та в позаурочний 

час». 

 

Позаурочна робота  

Мельник О.К. з учнями 8-9 класів 14 вересня приймали у грі «Математична 

карусель» Київського турніру. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Команда 9-их класів                   Команда 8-В класу  
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5 жовтня участь учнів 5-Б класу (3 команди) у грі «Математична карусель» 

Київського турніру. 

З 10 по 22 листопада в гімназії проведена декада математики та інформатики. 

Вчителі методичного об’єднання та учні взяли активну участь в декаді математики 

та інформатики. У рамках декади були провезені такі заходи: 

1. Конкурс математичних газет та газет з інформатики для всіх класів. 

2. Вчитель інформатики Зборовська О.В. організувала в 9 класах лекції-презентації 

про  найдивніші новинки комп’ютерної техніки. 

3. «Математичний брейн-ринг» відбувся між командами 8-А та 8-Г класів  під 

керівництвом Маркової Г.М.  

4. Взяли участь в «Математичній каруселі 5-ті, 8-9 класи» - вчитель Мельник О.К.  

 

 

 

 

 

 
 

5. Усний рахунок – інтелектуальний вид спорту. По усіх паралелях пройшли 

олімпіади з усного рахунку. 

6. Зборовська О.В. провела конкурс малюнків у графічному редакторі Paint у 5-7 

класах. 

7. Математичні вікторини проведені для учнів 5-х класів під керівництвом Рожкової 

Т.Ф., Красної Т.В. та Мельник О.К. 

8. Комбінована інтелектуальна гра з математики та інформатики «Що? Де? Коли?» 

між учнями 8-9 класів під керівництвом Мельник О.К. та Зборовської О.В. 

9. Слєпаковою Н.І. проведена гра-змагання між 11-Б та 11-В класами командного 

типу «Хто швидше?» на швидкість мислення та гра-змагання «Дожени» між уннями 

10-Б та 10-В класів.  

10. Мушто В.М, провів конкурс ерудитів та змагання на швидкість управління 

мишею та швидкість редагування текстів для 5-11 класів.  

 

В 5-Б класі вчитель математики Мельник О.К.  

провела  «Математичну карусель». 

 

 

 

В лютому до Міжнародного дня рідної мови 

пройшов конкурс комп’ютерного малюнку «Українська 

мова – мова калинова», який провела вчитель 

інформатики Зборовська О.В 
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У травні в рамках Тижня науки проведено «Математичний інтелектуальний 

марафон» та перегляд різноманітних пізнавальних мультиплікаційних фільмів для 

учнів 5-7 класів.  

 

Організатори Мельник О.К., Рожкова Т.Ф., Красна 

Т.В. та Зборовська О.В.  

 

Також,  у травні у рамках тижня пам’яті вчителем 

інформатики Зборовською О.В. проведено акцію 

«Намалюй макове поле» для 5-11 класів. Учні зображали 

поля в різних редакторах. 

Робота з обдарованими дітьми  

На кафедрі приділяється увага роботі з обдарованими дітьми. Як результат цієї 

роботи можна розглядати досягнення учнів у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсі 

науково-дослідницьких робіт МАН України. 

Результати команди гімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики 

(2014-2015 навчальний рік) 

№ П.І.П. учня Клас Місце в ІІ етапі Вчитель 

1 Шлапаченко Микола  6-В ІІІ Рожкова Т.Ф. 

2 Птіцина Інна  9-Б ІІ Мельник О.К. 

3 Філогіна Анастасія 10-В ІІІ Слєпакова Н.І. 

 

Результати команди гімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики 

(2014-2015 навчальний рік) 
№ П.І.П. учня Клас Місце в ІІ етапі 

1 Михалюк Олександра 10-Б ІІ 

2 Луценко Олександра  10-Б ІІ 

3 Деркач Владислав  11-В ІІІ 

 

На І етапі в секції математики та інформатики Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

розглянуто: 12 робіт з математики; 0  робіт з інформатики. 

На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

відправлено 3 роботи з математики, із яких: Філогіна Анастасія, учениця 10-В класу 

посіла ІІІ місце (вчитель- Слєпакова Н.І.). 

5 грудня організованота проведено Міжнародний  

математичний конкурс«Кенгуру-2014-2015»Всеук-

раїнський етап для 5-6 класів. 

Всього учасників-103: 5-ті класи – 63 учні, 6-ті 

класи – 40 учнів. Сертифікати:добрий -29, учасника–

74 учнів. 



26 
 

Математичний конкурс «Кенгуру-2015» для 7-11 класів.  

Всього учасників–205: 

─ Рівень «Школярик» 5-6 класи – 86 учнів; 

─ Рівень «Кадет» 7-8 класи – 63 учні; 

─ Рівень «Юніор» 9-10 класи –55 учнів; 

─ Рівень «Випускник» 11-ті класи – 1 учень;  

─ Сертифікати: відмінний – 5 учнів, добрий – 58 

учнів, учасника – 143 учня. 
 

Звіт методичного об’єднання вчителів іноземної мови 
 

Основною метою діяльності методичного об’єднання вчителів іноземної мови є: 

─ залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності; 

─ розвиток творчої ініціативи педагогів; 

─ виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів 

викладанняіноземної мови; 

─ створення умов для роботи з обдарованими дітьми; 

─ удосконалення інформаційних та комунікативних компетентностей членів 

методичного об’єднання. 

Керуючись цією метою члени методичного об’єднання вчителів іноземної мови 

спрямовують свою діяльність на пошук та розробку найефективніших педагогічних 

форм і методів роботи для формування комунікативно здібної, мобільної та творчо 

розвинутої особистості учня засобами іноземної мови, а токаж для реалізації 

проблеми над якою працює МО «Розвиток монологічного мовлення» 

Кожен із вчителів упродовж кількох років працює над темами самоосвіти, які 

пов’язані з проблемою над якою працює МО вчителів іноземної мови.  
№ ПІБ Освіта, вуз Пед. 

стаж 

Кате-

горія 

Педзвання нагороди 

1 Маркова  

Ірина 

Анатоліївна 

Вища,Володимирський Гос. 

педінститутім. Лебедева-

Полянського, Росія 

40 Вища Вчитель вищої категорії, 

учитель-методист, 

відмінник освіти України 

2 Таранченко 

Ольга 

Михайлівна 

Вища, Київський міський 

педагогічний університет 

 ім. Б.Грінченка  

19 Вища Вища категорія, старший 

вчитель  

3 Міхальова 

Алла 

Валентинівна 

Вища, Київський девжавний 

університет ім. Шевченка 

28 Вища Вища категорія, вчитель- 

методист, відмінник освіти 

України  

4 Колісник 

Альона 

Василівна 

Вища, Київський міський 

педагогічний університет 

ім. Б.Грінченка 

6 Спеціа-

ліст 

Вчитель другої категорії 

5 Філаретова 

Алевтина 

Олександрівна 

Вища, Ташкентський 

педагогічний інститут 

26 Вища Старший вчитель 

6 Пастушенко 

Людмила 

Петрівна  

Вища, Національний 

педагогічний університет  

ім. М.Драгоманова 

6 Спеціа-

ліст 

_ 

7 Яковленко 

Володимир 

Віталійович 

Вища, Дорогобицький 

Державний університет  

ім.Франка 

13 Вища _ 
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1. Маркова Ірина Анатоліївна – «Розвиток монологічного та діалогічного мовлення 

на основі нових методів комунікації». 

2. Таранченко Ольга Михайлівна – «Роль діалогу в розвитку усного мовлення». 

3. Міхальова Алла Валентинівна – «Професійна адаптація Молодих та малодосвід-

чених вчителів». 

4. Колісник Альона Василівна – «Консультативна-просвітняицька робота з учнями». 

5. Філаретова Алевтина Олександрівна – «Шлях підвищення активності учнів на 

уроках граматики». 

6. Пастушенко Людмила Петрівна – «Розвиток здатності до творчої діяльності». 

7. Яковленко Володимир Віталійович – «Основні компоненти змісту навчання 

іноземної мови». 

Під час методичних засідань розглядалися такі питання: 

─ професійного розвитку вчителя;  

─ основних завдань нового навчального року, спрямованих на підвищення 

якості освіти;  

─ нормативних аспектів початку нового навчального року;  

─ колективного пошуку шляхів модернізації навчально-виховного процесу за 

рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання, 

виховання як умови самовдосконалення вчителя та самореалізації учня;  

─ використання міжпредметних зв'язків на уроках та в позакласній роботі з 

предмета; системи роботи з обдарованою молоддю;  

─ формування комунікативної і соціокультурної компетенції па уроках 

іноземних мов; мотивації як одного з аспектів пізнавальної діяльності учнів у 

процесі вивчення іноземних мов;  

─ олімпіади з англійської мови, підготовки учнів до успішного проходження 

ДПА та ЗНО. 

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі  

ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи 

вчителів міста та  району, відвідували семінари. 

Позаурочна робота  

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з 

учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні.  

В листопаді проведено свято «Творчість Шекспіра  

у наших серцях» (Таранченко О.М.) 

 

Починаючи з 9 лютого в гімназії проводиться декада 

іноземної мови. Вже доброю традицією стали візити 

гостей із Великої Британії. Завдяки ним діти мають 

нагоду почути правильну вимову, поспілкуватись, 

поставити запитання, отримати на них цікаві відповіді та 

дізнатись чимало цікавої інформації. 16 лютого до нас 

завітав Роберт Хартіган - викладач родом з Ірландії. 
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Під час  декади було проведено такі заходи: 

─ «Подорожуємо Україною. Україна в мініатюрі» 

серед 5-11 класів (Колісник А.В., Таранченко О.М.); 

─ відкритий урок «Олімпійські ігри» в 9-Г класі 

(Оксамит М.М.); 

─ урок-проект «Два генія світової літератури – Л.Укра-

їнка і Т.Г.Шевченко» серед 7-их класів (Маркова І.А.); 

─ демонстрація фільмів англійською мовою серед 5-их класів (Міхальова А.В., 

Маркова І.А.); 

─ урок-проект «Захист навколишнього середовища.Проблеми забруднення світово-

го океану» в 10-В класі (Яковленко В.В.). 

18 лютого у актовій залі гімназії, в рамках декади іноземних мов, відбулася 

навчально-практична конференція «Українська діаспора в англомовних країнах» 

(Таранченко О.М, Колісник А.В.). В ній брали участь учні 9-10-х класів, які 

підготували виступи-презентації  англійською мовою таких держав: США, Канада, 

Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.   

 

       В рамках декади проведені вікторини, конкурси, 

сценічні постановки казок. Учні 5-их класів показали 

казки «Колобок», «Ріпка» та «Рукавичка» на 

німецькій мові. 

 

 

Робота з обдарованими дітьми 

Учні гімназії постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

В 2014-2015 навчальному році наші учні гідно виступили: 

● в районній олімпіаді з англійської мови: 

─ І місце - Лисовченко Тімофей (8-Б), вчитель Маркова І.А.; 

─ І місце - Михалюк Олесандра (9-Б), вчитель Таранченко О.М.; 

─ І місце - Рибальченко Марія (11-Б), вчитель  Маркова І.А.; 

●в ІІІ етапі предметних олімпіад: 

─ ІІ місце - Михалюк Олесандра (9-Б), вчитель Таранченко О.М.; 

─ І місце - Лисовченко Тімофей (8-Б), вчитель Маркова І.А. 

На І етапі в секції іноземної філології Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України розглянуто: 

10 робіт з англійської мови, 0  робіт з німецької мови. 

На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

відправлено 2 роботи  з, із яких: Мюллер Анна, учениця 9-Вкласу посіла ІІІ місце 

(вчитель- Таранченко О.М.). 
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Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів світової літератури 
 

Методичне об’єднання вчителів світової літератури нараховує 3 особи: 

ПІБ Посада, 

предмет 

п
ед

ст
а
ж

 

к
а
т

ег
о
р
ія

 

Педзвання, 

нагороди 

Рік 

останні

х курсів 

Рік 

останньої 

атестації 

Берегова  

Ніна  

Анатоліївна 

Вчитель світової 

літератури та 

художньої культури 

19 вища Грамоти РОУ 2012 2013 

Грудова  

Людмила 

Робертівна  

Вчитель світової 

літератури 

29 вища Грамоти РВНО, 

міністерства освіти 

2008 2011 

Толстенко 

Людмила 

Миколаївна  

Вчитель світової 

літератури та 

художньої культури 

36 вища Грамоти ГУО 

«Відмінник 

народної освіти» 

Вчитель-методист 

2010 2011 

 

Толстенко Л.М. «Вплив IT на розвиток активності, самостійності, творчих 

можливостей кожного школяра». 

Грудова Л.Р. «Формування духовних цінностей на уроках світової літератури».  

Берегова Н.А. «Розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках світової 

літератури шляхом впровадження інноваційних технологій». 

Тематика засідань МО: 

I. Засідання (вересень) 

1. Аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік та обговорення роботи МО 

за 2013- 2014 н.р. 

2. Обговорення «Інструктивно-методичних рекомендації щодо вивчення світової 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році» 

3. Обговорення документа «Про організацію у 5 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» та «Загальних методичних 

рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у 5-их класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

4. Затвердження календарних планів 

ІІ. Засідання «Методичні проблеми сучасного уроку»(жовтень) 

1. Підготовка та проведення декади зі світової літератури з 01 по 11 листопада 2014. 

2. Визначення напрямів роботи з обдарованими дітьми. 

3. Взаємовідвідування уроків вчителями МО. 

4. Використання методу проектів на уроках світової літератури. 

ІІІ. Засідання (листопад) 

1. Проведення та аналіз результатів шкільної олімпіади зі світової літератури та 

підготовка до другого стану олімпіади 

2. Проведення та аналіз декади зі світової літератури серед учнів 5-11 класів. 

3. Взаємовідвідування уроків вчителями. 
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ІV. Засідання «Педагогічна майстерність,її значення в процесі навчання і виховання 

школярів 

1. Участь у ІІ турі олімпіади зі світової літератури. Слухання робіт по МАН. 

2. Обмін досвідом. 

Звіт вчителів МО про роботу за індивідуальними темами: 

Вчителі світової літератури під час проведення відкритих уроків продемонст-

рували досконале володіння предметом, знання методики викладання, прагнули до 

того, щоб кожний урок був цікавим, аби традиційні форми роботи поєднувалися з 

інноваційними 

Розширенню і поглибленню здобутих на уроках знань, 

розвитку творчих здібностей учнів сприяє позакласна робота. 

Про це свідчить вдало підготовлений і проведений тиждень 

світової літератури (з 01 по 10 жовтня). 

Наприкінці декади зі світової літератури ми, учні 10-Б 

класу, запросили до актової зали учнів 9-10 класів на свято 

«Творчість Шекспіра у наших серцях». 

Переможців у  предметних олімпіадах на конкурсі науко-

во-дослідницьких робіт немає. 
 

Звіт методичного об’єднання вчителів природничих наук 
 

Методичне об’єднання вчителів географії, економіки, біології, фізики, хімії 

налічує на кінець навчального року 9 вчителів: всі вчителі з вищою категорією, 2 - 

вчителя-методиста, 2 - старших вчителя.  Всі вчителі  продовжували  працювати 

протягом 2014-2015 навчального року над науково–методичною темою: «Інновацій-

на експериментаторська робота як проблема професійного удосконалення вчителя», 

науково–методичною темою гімназії та власною темою кожного вчителя. 

Шкоденко Н.М. «Проблемне навчання – перспективний напрям формування 

творчих здібностей учнів» (1 рік).           

Кушнір В.С. «Стимулювання пізнавального інтересу за рахунок оптимизації 

процесу викладання географії та економіки» (1 рік).  

Максим Т.А. «Стимулювання пізнавального інтересу учнів у навчальному 

проце-сі на уроках географії і економіки» (2 роки). 

 Щербатюк А.В. «Використання інтерактивних методів навчання як один із 

засобів викладання біології» (1 рік). 

Поліщук Л.О. «Використання інтерактивних технологій на уроках біології з 

метою креативних здібностей  учнів» (2 роки).   

Шевчук Н.С. «Проблемне навчання на уроках фізики» (4 роки). 

Корнелюк Т.Є. «Формування позитивної мотивації на уроках фізики засобами 

інноваційних форм і методів навчання» (2 роки). 

Онищенко В.Б. «Проектна діяльність учнів на уроках фізики» (2 роки). 

Заболотна С.І. «Використання методу проектів при вивченні хімії» (2 роки).  
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Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об`єднання 
№ ПІБ вчителя Категорія , звання Рік останніх 

курсів 

Рік останньої 

атестації 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Шкоденко Н.М. 

Кушнір В.С. 

Максим Т.А. 

Щербатюк А.В. 

Поліщук Л.О. 

Шевчук Н.С. 

Онищенко В.Б. 

Заболотна С.І. 

Корнелюк Т.Є. 

Вища, вчитель-методист 

Вища, старший вчитель 

Спеціаліст вищої категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

Вища, старший вчитель 

Спеціаліст вищої категорії 

Вища, вчитель-методист 

Спеціаліст вищої категорії 

2013 

2012 

2012 

- 

2013 

2014 

2012 

2009 

2009 

2014 

2013 

2013 

- 

2014 

2014 

2013 

2010 

2013 
 

Задачі методичного об'єднання:працювати над підвищенням професійної 

майстерності, аналізувати сучасні матеріали та документи, що стосуються професій-

ної діяльності. Розширювати власний кругозір.  

Використовуючи на уроках активні та інтерактивні методи навчання, методи 

проектів. Сприяти адаптації учнів до сучасних вимог вищих навчальних закладів, 

особливу увагу приділяти розвиваючій меті уроку задля кращої підготовки до 

зовнішнього незалежного тестування та сучасного життя, вміння використовувати 

отриманні знання з біології, хімії, географії в повсякденному житті. 

Особливу увагу приділяти творчим здібностям учнів, покращити та 

урізноманіт-нити роботу з обдарованими та талановитими учнями, залучати учнів 9-

их класів до участі в МАН.  

Під час кожного уроку враховувати фізіолого-психологічні особливості учнів 

різних вікових категорій, раціоналізувати об'єм домашнього завдання.  

Продовжити роботу щодо вдосконалення навчально-методичного комплексу 

навчальних кабінетів біології, хімії, географії. Використовувати під час уроків 

сучасні науково-технічні засоби навчання (комп'ютери, мультимедійний пристрій). 

Розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності при вивченні біології, хімії, 

географії шляхом залучення дітей до створення наукових проектів, відеозйомок і 

т.п. з предметів. 

На початку 2014-2015 навчального року сплановано роботу МО вчителів 

природничого циклу, де передбачено орієнтацію на інноваційні технології, інтерак-

тивні методи підготовки та проведення уроків та позакласних заходів. 

За 2014-2015 навчальний рік проведено4 засідання методичного об’єднання. 

Тематика засідань: 

І. Засідання (29. 08.) 

1.  План роботи МО на 2014–2015 навчавльний рік. 

2.  Зміни в навчальних програмах. 

3.  Положення про методичну роботу вчителя гімназії та  предметну декаду. 

4.  План роботи та  розклад факультативів з предметів. 

5. Участь вчителів МО в Всеукраїнських конференціях та районних семінарах з 

проблем  освіти. 
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ІІ. Засідання (07. 11.) 

1.  Робота  з обдарованими дітьми. Розклад занять дня учнів, які беруть участь в 

шкільних, районних та міських олімпіадах і роботі МАН. 

2. «Особистісно-орієнтоване навчання і колективні форми організації на уроках 

географії». 

3. «Проблемне навчання на уроках хімії, фізики, географії та економіки». 

4. Співпраця з батьками: запрошення профільних класів на відвідування вироб-

ництва товарів; допомога батьків в написанні наукових робіт. 

5. Методична допомога  вчителю біології. 

6. Взаємовідвідування уроків в 5 -11 класах. 

ІІІ. Засідання (07. 02.) 

1. План роботи МО на II семестр, підсумки роботи за I семестр навчального року. 

2. «Використання інтерактивних методів навчання як один із засобів викладання 

біології». 

3. Взаємовідвідування уроків в 5-11 класах. 

4. «Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на уроках фізики та 

природознавства». 

5. Мотивація навчальної діяльності учнів в 5-11 класах. Обговорення теми. Пропози-

ції  та рекомендації вчителів щодо мотивації навчання. 

ІV. Засідання (11.04.) 

1. Підсумки роботи  предметної декади та роботи МО за 2014-2015 навчальний рік. 

2. «Проблемне навчання – перспективний напрям формування творчих здібностей 

учнів». 

3. «Диференціований тематичний контроль знань і вмінь учнів на уроках біології». 

4. «Інтерактивні методи на уроках біології, фізики та природознавства». 

5. Обговорення та затвердження плану роботи тижня географії, біології, фізики, 

хімії в рамках декади «Екологічних знань». 

6. Підведення підсумків роботи МО за 2014-2015 навчальний рік. 

Вивчення і поширення перспективного передового педагогічного досвіду 

У практиці  МО вчителів природничих дисциплін склалися такі форми й методи 

втілення передового досвіду: відкриті уроки та інші заняття; усні повідомлення 

результатів вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у виступах 

педагогів у школі, на нарадах, курсах, семінарах представників народної освіти; 

письмові повідомлення результатів вивченого, узагальнення передового педагогіч-

ного досвіду у формі методичних листів, методичних розробок, статей у газетах і 

журналах, видання брошур, монографій, збірників матеріалів конференцій і 

семінарів; наочно-демонстраційна популяризація передового педагогічного досвіду 

— організація виставок, спеціальні стенди при методкабінетах та ін.  

Дієвість передового педагогічного досвіду забезпечує органічна взаємодія 

педагогічної науки та шкільної практики, яка застерігає вчителів від можливих 

випадковостей і помилок у пошуках нових методів навчання та виховання.  
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Формами і методами втілення передового досвіду  вчителів МО є: відкриті 

уроки та інші заняття; усні повідомлення результатів вивченого, узагальнення 

передового педагогічного досвіду у виступах педагогів у школі, на нарадах, курсах, 

семінарах представників народної освіти; письмові повідомлення результатів 

вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у формі методичних 

листів, методичних розробок, статей у газетах і журналах, видання брошур, мо-

нографій, збірників матеріалів конференцій і семінарів; наочно-демонстраційна 

популяризація передового педагогічного досвіду — організація виставок, спеціальні 

стенди при методкабінетах та ін. 

Позаурочна робота  

За планом роботи гімназії з 14 по 26 квітня прохо-

дила декада природничих наук 

Заходи тижня природничих наук були сплановані, 

розроблені та обговорені на засіданні МО з метою повно-

го висвітлення всіх предметів природничого циклу. 

Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплю-

вали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, 

сприяли  інтелектуальному та творчому розвитку учнів. 

Декаду  відкривав конкурс газет, які яскраво 

прикрашали всі поверхи нашого навчального закладу. 

Усі учні гімназії прийняли активну участь. Всі 

дні декади були змістовними і дуже цікавими. Більшість  

заходів були присвячені питанням охорони природи і 

навколишнього середовища.Проводилися цікаві вікто-

рини, брейн–ринги, ігри, перегляди презентацій, 

відеолекторії, конференції. 

 Протягом декади проводили: 

— конкурсплакатів та газет на предметну та екологічну тематику: «Збережи 

природу», «Я хочу, щоб вся планета була  зелена й квітуча», «Земля промовляє, як їй 

нелегко живеться».; 

— конкурс плакатів  та газет на тему: «Діалог країн. Культурна спадщина 

ЮНЕСКО». 

Протягом декади вчителями фізики Шевчук Н.С. та Корнелюк Т.Є. проведені  

наступні заходи: 

─ виставка малюнків учнів 5-Б класу на тему «Бережіть природу»;   

─ урок – гра для учнів 5-А,5-Б,5-Г  класів «Моя мандрівка Сонячною системою»; 

─ презентація проектів учнів 5-Б класу «Пристосування організмів до життя в воді»; 

─ презентація проектів учнів 11-Б та 11-В класів «Ядерна енергетика України. 

Екологічні проблеми ядерної енергетики». На презентації учні проаналізували 

наслідки аварії на ЧАЕС та обговорили майбутнє ядерної енергетики України; 

─ урок-гра для учнів 10-В класу «Фізика за чайним столом»; 
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─ учні 5-Б класу зустрілись з представником благодійної організації «Щаслива 

лапа», яка розповіла про потреби знедолених тварин та провела вікторину з дітьми 

на кращого знавця собак; 

─ зустріч учнів гімназії з член-кореспондентом НАН України,  професором КНУ ім. 

Т.Шевченка, доктором фізико-математичних наук, 

заслуженим працівником народної освіти України 

Чурюмовим К.І. Учні прослухали лекцію «Космічна 

місія РОЗЕТТА відкриває таємниці комет»;  

─ проведена віртуальна екскурсія «Прісноводні риби і 

рослини»для 7-В класу; 

─ у рамках співпраці з ЮНЕСКО учні 7-В та 5-Б класів 

взяли участь у виставці поробок на екологічну тематаку: «Відходи у доходи»; 

─ пройшов захист  міні-проектів учнів 5-А та 5-Г класів на 

тему: «Екологічні проблеми та їх розв’язання», у яких учні 

запропонували різноманітні заходи направлені на збереження  

біологічного різноманіття, боротьбу зі знищенням лісів та 

опустелюванням, захист планети від забруднення різних 

видів; 

─ проведено захист проектів учнів 9-В класу «Екологічні 

проблеми ядерної енергетики в Україні», де учні розповідали 

про екологічну катастрофу   Чорнобильської АЕС, її наслідки. 

Також учні  прогнозували можливі ризики використання 

ядерної енергії  в Україні  і в усьому світі; 

─ проведено екскурсію в «Місто професій» для 5-Б класу, де діти вчились дбайливо 

ставитись до довкілля, прибирати сміття, вести натуральне господарство; 

Вчителем фізики Онищенко В.Б були проведені  наступні заходи: 

─ тематичні уроки з історії фізики в 9-Г, 10-А, 10-Б та 11-А класах. Були розглянуті 

питання: винаходи та відкриття, що вразили мене більш за все. Учні розповідали про 

вчених-фізиків, про практичне застосування відкритих ними законів, про сучасні 

спостереження та дослідження в таких галузях фізики, як механіка та молекулярна 

фізика (10-ті класи), електрика та магнетизм (9-ті класи), фізика атома та атомного 

ядра (11-ті класи);  

─ на уроках з «Основ здоров’я» в 5-Б класах розглядалися питання з охорони 

навколишнього середовища та правила безпечної поведінки серед природи. Учні 

розповідали, яких правил вимагають батьки під час 

канікул, коли учні залишаються самі вдома; 

─ до Всесвітнього дня з охорони праці 28 квітня в 5-В 

класі проведено тематичний урок «Охорона праці, як 

засіб збереження життя і здоров’я людини в процесі 

трудової діяльності». 

 

 



35 
 

Вчителем географії та економіки Шкоденко Н.М. проведені наступні заходи: 

─ конкурс  плакатів, газет та малюнків  на екологічну тематику: «Збережи природу», 

«Я хочу, щоб вся планета була  зелена й квітуча», «Земля промовляє, як їй нелегко 

живеться»; предметна тематика; 

─ урок-вікторина «Хочеш пізнати світ – вивчай географію». 

Географічна вікторина завжди підвищують інтерес до 

предмета, адже людина за своєю природою в будь-якому віці 

лишається гравцем; 

─ урок–конференція: «Екологічний калейдоскоп» для 8-Б 

класу. Від  того, як здійснюється процес екологічного ви-

ховання, залежить ставлення людини до природи як джерела 

різних благ. Природа —суспільна цінність, оскільки є джере-

лом пізнавальних, естетичних, комунікативних потреб; 

─ урок–гра «Суд над людиною» (екологічні проблеми людства) для 9-их класів. 

Ділова гра – це ігрова імітаційна модель, що відтворює умови, зміст, стосунки, 

динаміку тієї чи іншої діяльності. Вона задає в навчанні предметний і соціальний 

контексти майбутньої діяльності, дозволяє програвати можливі варіанти поведінки, 

прийняття рішень, можливі конфлікти; 

─ урок-бесіда «З думкою про Чорнобиль» (перегляд документальних фільмів) для 7-

8 класів.В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогадів, які пронизують 

серце гострим болеем; 

─ підведення підсумків декади, нагородження переможців конкурсів. 

По закінченні тижня підбито підсумки, відзначено активних вчителів та учнів. 

Вчителем географії та економіки Максим Т.А. проведені наступні заходи: 

─ з 24 березня по 25 квітня команда учнів під 

керівництвом вчителя Максим Т.А. брала участь у 

конкурсі із вирішення маркетингових бізнес-кей-

сів, запропонованих компаніями та стартапами, 

що працюють на ринку екотоварів та послуг  

«EcoMarketingChallenge» серед 8-11 класів, 

організаторами якого виступили: Університет 

«КРОК», Екологічний клуб однодумців ЕКО «ЛОТОС», Коледж економіки, права та 

інформаційних технологій «КЕПІТ», та за підтримкою партнерів проекту 

виробничо-заготівельного підприємства «КИЇВМІСЬКВТОРРЕСУРСИ»,  Асоціації 

випускників Університету «КРОК», Національного природного парку «Голосіївсь-

кий» та Всеукраїнського порталу обміну ресурсів «Плюшкін». Завдяки перемозі 

команда отримала кубок, сертифікати, грамоти, та звання найкращі маркетологи 

2015 року. Під час вирішення фінального кейсу команда отримала перемогу в складі 

учнів 8-В класу; 

─ участь у відкритому заході шкіл ЮНЕСКО «Екологія і довкілля»- урок на тему: 

«Відходи у доходи». 
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Вчителем географії та економіки Кушнір В.С. проведені  наступні заходи: 

─ конкурс на кращого знавця предмету серед 11-их класів; 

─ урок–презентація «Екологічні проблеми України, Києва» 

до річниці аварії на ЧАЕС для 11-их класів; 

─ урок на тему: «Відходи у доходи» у рамках співпраці з 

ЮНЕСКО: «Екологія і довкілля»  

─ участь у ювілейному країно-

знавчому просвітницькому фести-

валі «Діалог культур: країни Америки, Австралії та 

Океанії». 

 

Вчителем хімії Заболотної С.І. проведені наступні заходи: 

─ хімічні елементи в організмі людини для 8-11 класів; 

─ урок–гра «Світ хімічних професій» для 9-их класів; 

─ урок-презентація «Де вода – там життя» для 7-их класів; 

─ участь у відкритому заході шкіл ЮНЕСКО «Відходи у 

доходи», виставка виробів із відходів побутових полимерів. 

По закінченні тижня підбито підсумки, відзначено актив-

них вчителів та учнів. Підготовка та участь у позакласній 

роботі  дала змогу школярам продемонстувати практичні навички з природничих 

дисциплін. Проведені заходи активізували пізнавальний інтерес учнів до вивчення 

географії, біології, хімії, екології, економіки; сприяли прояву ініціативи й самос-

тійності; розкриттю індивідуальних здібностей дітей та їх талантів. 
 

Робота з обдарованими дітьми 

Результативність участі учнів гімназії у ІІІ етапі  предметних олімпіадах 
 

предмет ПІП вчителя ПІП учня клас Місцена ІІІ етапі 

Біологія Поліщук Л.О. Рожкова Вероніка  11 ІІ 

Економіка Кушнір В.С. Філогіна Анастасія 10 ІІІ 

Економіка Шкоденко Н.М. Власенко Анна 9 ІІІ 

 

Інформація про учасників  IIВсеукраїнського конкурсу  захисту МАН 
 

№ ПІП учня Клас Предмет ПІП вчителя 

1. Кирик Анастасія 9-Б Економіка Шкоденко Н.М. 

2. Скутська  Інна     9-Б Економіка Шкоденко Н.М. 

3. Кучеренко  Валентин 9-Б          Хімія Заболотна С.І. 

4. Кузнєцова Анастасія   10-В Економіка Кушнір В.С. 
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Результативність участі учнів гімназії у ІІ етапі  предметних олімпіадах 

№ 

з/п 

Предмет Клас ПІБ учня Місце  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

Географія  

 

 

 

 

 

 

Економіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

 

 

Фізика 

 

 

 

 

 

Хімія 

 

9-Б 

8-Б 

8-В 

10-В 

10-В 

10-Б 

 

9-В 

10-Б 

10-В 

11-В 

9-Б 

9-В 

10-Б 

10-В 

 

11-В 

11-Б 

 

7-Г 

8-В 

10-Б 

10-В 

10В 

 

9-Б 

Птіціна Інна Ігорівна 

Денисенко Кіра Олексіївна 

Мазуренко Микита Сергійович 

Філогіна Анастасія Віталіївна 

Яременко Вікторія Сергіївна 

Штепа Анна Артурівна 

 

Власенко Анна Валеріївна 

Штепа Анна Артурівна 

Яременко Вікторія Сергіївна 

Бондаренко Анастасія 

Птіціна Інна Ігорівна 

Соловей Августа Євгенівна 

Бібакова Єлізавета Маратівна 

Філогіна Анастасія Віталіївна 

 

Тихоненко Ірина Сергіївна 

Рожкова Вероніка Олегівна 

 

Улещенко Анастасія Олександрівна 

Коіч Дімітрій Мирославович 

Штепа Анна Артурівна 

Філогіна Анастасія Віталіївна 

Яременко Вікторія Сергіївна 

 

Кучеренко Валентин Олександрович 

 

I 

III 

III 

III 

III 

III 

 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

 

II 

II 

 

III 

III 

III 

III 

III 

 

III 

 

 

Звіт методичного об’єднання вчителів фізичної культури 
 

Методичне об’єднання кафедри фізичної культури у цьому навчальному році 

працювало над темою: «Формування здорового способу життя та іміджу здоров’я в 

учнів гімназії «Діалог» шляхом удосконалення новітніх та освітніх технологій».Над 

цією темою вчителі працюють перший рік. 

Теми, над якими працювали вчителі методичного об’єднання:  

Білоус Н.Є.«Формування у учнів гімназії іміджу здоров’я в навчальний та в 

позаурочний час шляхом удосконалення новітніх та освітніх технологій».  

Свирида А.В. «Формування у учнів гімназії основ здорового способу життя та 

іміджу здоров’я як особистого капіталу людини з застосуванням новітніх та освітніх 

технологій». 

Белан С.Ю.«Вдосконалення здорового способу життя та виховання  іміджу 

здоров’я в учнів шляхом застосування новітніх та освітніх технологій під час 

виконання домашніх завдань». 

Дроздова Є.В.«Формування складових здорового способу життя та виховання 

іміджу здоров’я в учнів гімназії шляхом застосування новітніх та освітніх 

технологій». 
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Труба С.П. «Навчання здоровому способу життя та виховання іміджу здоров’я 

в учнів гімназії «Діалог» під час позакласної роботи з застосуванням новітніх та 

освітніх технологій». 

У 2014-2015 навчальному році на кафедрі фізичної культури продовжено 

роботу за інноваційною програмою оздоровлення учнів «Здорові діти – наше 

сьогодення!». Вчителі кафедри фізичної культури працювали над темами МО, які 

були розглянуті на засіданнях кафедри: 

─ 23.03.2015 р. розглянуто тему, над якою працювала вчитель Білоус Н.Є.; 

─ 24.10.2014р. розглянуто теми Свириди А.В. та Дроздової Є.В.; 

─ 26.01.2015р. розглянуто теми Белан С.Ю. та Труби С.П. 

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури провели 5 засідань, на яких 

розглядалися питання: техніки безпеки, здорового способу життя учнів, розглянуто 

роботу над програмою «Здорові діти – наше сьогодення!». Розглядалися питання 

про участь у районних змаганнях з футболу, про проведення змагань на першість 

гімназії, участі гімназії у районних змаганнях, про контроль відвідування уроків та 

якості знань як з плавання так і з фізичної культури, про тестування учнів та 

результати тестування, обговорювався освітній проект про імідж здоров’я учнів, 

аналіз захворюваності, підсумки роботи за рік. 

Навчально-методичні уроки проводяться за Державною програмою. Теоретичні 

знання з основ здорового способу життя для учнів гімназії викладені у методичних 

посібниках, розроблених на кафедрі фізичної культури, розміщених на сайті гімназії 

та використовувалися під час навчального процесу. Учням надавалися  домашні 

завдання за дистанційною освітою. 

У цьому навчальному році учні проходили медичне обстеження. Виявлені  учні 

з захворюваннями органів травлення, значно збільшена кількість захворювань 

серцево-судинної системи, ЛОР органів, погіршенням зору, виявлені діти з 

порушенням роботи щитовидної залози, нирок, ожирінням, порушеннями постави, 

алергіями. 

З метою оздоровлення учні 5-9 класів гімназії відвідують басейн 3 години на 

тижденьза рахунок Державного компоненту та гурткової роботи. З учнями 

проводяться уроки спортивно-тренувального плавання. Всі учні оволодівають 

трьома способами плавання – кроль на грудах, спині і брасом. Мають добрі 

показники у плаванні. Учням з порушеннями постави надається розвантажувально-

оздоровче плавання, індивідуальні завдання. На уроках фізичної культури учні 

вивчають модулі – легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики. 

Учням, які мають порушення постави, на сайті гімназії надаються спеціальні  

комплекси вправ розроблених на кафедрі фізкультури. Розроблено посібник 

«Формуй поставу!». На  уроках плавання таким учням надаються окремі завдання. 

Розроблені і домашні завдання для учнів, які мають захворювання. Також 

розроблено «Щоденник самоконтролю за фізичним навантаженням учнів», за яким 

вони виконують домашні завдання. Вчителі перевіряють виконання домашніх 

завдань систематично.  
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У кінці навчального року проведено аналіз відвідування учнями уроків 

плавання, фізкультури, гурткової роботи. На основі проведеного аналізу 

захворювань та відвідування занять, ми прийшли до висновку, що зменшилися 

показники гострих респіраторних захворювань, знизилися показники інших 

захворювань, зокрема ЛОР, вади постави. Найкраще у 2014-2015 навчальному році 

відвідували уроки плавання учні 5-Г,5-В, 6-А, 7-Б класів. Захворюваність про-

студними захворюваннями у цих класах низька. 

Уроки фізичної культури проводяться за Державною програмою на свіжому 

повітрі з наданням більшості вправ аеробного характеру (оздоровчий біг), рухливі та 

спортивні ігри, вправи з легкої атлетики, вправи силової спрямованості, вправи для 

постави, на гнучкість, розтягування. Уроки проводяться методично спрямовані що 

до основ здорового способу життя.  

Теоретичні матеріали розроблені на кафедрі фізичної культури у методичних 

посібниках, існують як допомога учням для запровадження  здорового способу 

життя такі як: «Найбільше багатство – здоров’я!», «Вчись бути здоровим!», «Все 

про плавання!», «Формуй поставу!», «Домашні завдання для учнів, які мають 

відхилення в стані здоров’я», «Щоденник самоконтролю за фізичним 

навантаженням». 

 Протягом 2014-2015 навчального року серед учнів гімназії проведені змагання 

з футболу 5-11 класів. Прийняли участь у змаганнях з футболу на першість 

Дарницького р-ну серед 5-7класів. Проведені шкільні змагання з плавання, веселі 

старти, змагання з піонерболу, декаду фізичної культури. 

За період 2014–2015 навчального року вчителями фізичної культури проведена 

така робота: 

№ 

з/п 

Термін 

виконання 

Виконана робота 

1 Вересень – 

жовтень 

 

1. На виконання програми «Здорові діти – наше сьогодення!» проведені 

дослідження стану здоров’я учнів гімназії, зроблено детальний аналіз 

захворюваності, складено графіки захворюваності. (Білоус Н.Є.) 

2. Для 5-их класів проведено захід до «Дня фізкультурника, проведено свято 

здоров’я і спорту, «Веселі старти» (виконавці: кафедра фізкультури).  

2  Листопад 1. Розроблено та запропоновано для розгляду освітній проект «Формування 
іміджу здоров’я в учнів гімназії «Діалог» (Білоус Н.Є.) 

2. Прийняли участь у районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед 

2002, 2001, 2000 року народження (виконавці: кафедра фізкультури).    

3. Проведено виховний захід «Веселі старти» для 6-их класів. (Виконавці: 

кафедра фізкультури).    

3 Грудень – 

січень  

1. Проведено чемпіонат гімназії з футзалу серед  5 - 11класів. (Виконано: 

Свирида А.В., Білоус Н.Є., Труба С.П., Дроздова Є.В. Белан С.Ю.). 

4 Лютий 1. Проведено «Козацькі ігри» для 7-их класів 

2.  

5 Квітень  3. Проведено декаду здорового способу життя до «До Всесвітнього дня 
здоров’я» (виконавці:Труба С.П., Белан С.Ю.) 

4. Конкурс стінгазет «Ми за здоровий спосіб життя!».  

Змагання з піонерболу серед дівчат 7-их класів. 
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Збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування в них розуміння цінності 

здоров’я, дотримання здорового способу життя – одне з пріоритетних завдань ново-

го етапу реформування освіти в Україні. Кафедра фізичної культури гімназії 

намагається навчити гімназистів бути здоровими, загартованими, успішними. 

Проведено моніторинг стану здоров’я учнів у 2014-2015 навчальному році. 

За результатами диспансерного обстеження показник рівня здоров’я серед 

учнів 5–9 класів складає: 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 

        511 учнів 230 - 45% 281 - 55% 

За результатами обстеження 5-их класів середній показник рівня здоров’я складає: 

Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 

2014 р.             122 учні  33– 27% 89–73% 

 

Аналізуючи стан здоров’я учнів за результатами медичного огляду у цьому 

році, прийшли до висновку про те, що значно збільшилися показники серцево – 

судинних захворювань до 20%, було 5%, зір до 10%,було 5%, але зменшилися 

показники органів травлення - 12% проти 20%, порушення постави 8% проти 18%. В 

учнів немає силової витривалості, а на зір впливають сучасні чинники навчального 

перевантаження та електронна техніка. 

Згідно програми «Здорові діти – наше сьогодення!» на сайті гімназії розміщені 

рекомендації, які надаються учням що до ведення здорового способу життя, 

домашні завдання з фізкультури. 

У гімназії з 6 по 10 квітня пройшов тиждень «Ми за 

здоровий спосіб життя!» 

 Учні старших класів малювали газети та робили 

презентації. Інші приймали участь у спортивних 

змаганнях. 

3 березня згідно плану роботи кафедри фізичної 

культури проведено спортивний виховний захід «Козацькі ігри» серед учнів 7-их 

класів. Програмою змагань передбачені ігри та естафети козаків, такі як переправи 

через перешкоди, естафети на спритність козаків, кмітливість, силову витривалість, 

проведено конкурс отаманів. Місця розподілені таким чином: 7-А - І місце, 7-В – І 

місце, 7-Б – ІІІ місце, 7-Г –IV місце.   
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Між естафетами дівчата 7-их класів виконували танок, підготовлений 

самостійно на українську тематику. Дівчата всіх класів виступили відмінно. Глядачі, 

судді, всі присутні в залі отримали великий позитивний заряд бадьорості та гордості 

за наших дітей.  

4 лютого в гімназії проведено чемпіонат з міні-футболу серед 5-11 

класів. Головним завданням заходу: формування позитивного ставлення до 

фізичноїкультури, здорового способу життя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

23 жовтня учні гімназії приймали участь у 

районних змаганнях з футболу «Шкіряний м′яч»та 

посіли IV місце. 

 

 

 

23 жовтня пройшло 

свято «Веселі старти», яке було присвячено українському 

козацтву. Участь приймали учні 5-х класів.  Цей захід 

сприяв популяризації здорового способу життя і 

розвитку спритності, швидкості, кмітливості та виховання патріотичних почуттів на 

традиціях українського козацтва. 

У кінці навчального року проведено аналіз відвідування учнями  уроків 

плавання, фізкультури, гуртків з плавання. Впроваджена система роботи з учнями 

які тимчасово не плавають. З кожним учнем проводиться бесіда, з’ясовується 

причина, за якою дитина не плаває і це фіксується у спеціальному журналі. Такі учні 

працюють над темами з основ здорового способу життя, вивчають їх на уроці, учні 

пишуть творчу роботу, яка перевіряється вчителем, проводиться опитування та 

надання домашнього завдання.  

На початку та у кінці навчального року проводиться тестування за Державною 

програмою, програмними нормативами. Результати тестування заносяться в індиві-

дуальну картку до комп’ютерної картотеки, яка складена на кожного учня. Також до 

цієї індивідуальної картки внесені данні про захворюваність учнів, пропуски уроків 

за кожний семестр. За цими картками вчитель аналізує динаміку фізичного стану 

учнів. 
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Звіт  методичного об`єднання  вчителів трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та музики 
 

Тема над якою працює МО вчителів трудового навчання, образотворчого 

мистецтва та музики «Підвищення ефективності економічного навчання шляхом 

удосконалення новітніх технологій». 

Методичне об’єднання вчителів складається з 4 осіб:  

Крижановська Н.М. «Інтерактивні методи формування нових технологій в 

декоративно-прикладній творчості» (3 роки).  Суть інтерактивного навчання полягає 

в тому, що учбовий процес організований таким чином, що практично всі учні 

виявляються залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти, що 

вони знають, думають і яку роботу виконують. Для цього на уроках організовується 

індивідуальна, парна і групова робота, застосовуються дослідницькі проекти, ролеві 

ігри, йде робота з документами і різними джерелами інформації, використовуються 

творчі роботи. Таку діяльність учнів дуже добре застосовувати на уроках розробки, 

виконання та захисту індивідуальних проектів виробів.  

Крижановський В.Г. «Організація праці як спосіб впорядкування засобів, 

предметів та умов праці людини в технологічному процесі» (2 роки). Одним із 

засобів організації пошукової і творчої праці є створення на уроках навчальних 

ситуацій вільного вибору. У ситуаціях вільного вибору кожна дитина виступає як 

суб’єкт навчальної діяльності. Виконання творчих індивідуальних завдань підводить 

учня до дій аналізу всього багажу знань, практичних умінь, стимулює пошук, дає 

змогу забезпечити індивідуальний темп у навчанні.  

Овдій В.О. «Вплив музики на здоров’я школяра». Працює над темою з 2012 

року. Окремі виклади цього матеріалу використовувались на районних семінарах 

вчителів музичного мистецтва. Перша частина розробки теми готується до друку. В 

навчальному процесі підбирається матеріал у відповідності з розробкою теми 

самоосвіти. 

Гресь М.В. «Розвиток вмінь і навичок у різних жанрах і видах мистецтва, 

оволодіння інноваційними технологіями». Основний зміст і мета роботи – це 

розвивати вміння і навички у малюванні, у різних жанрах і видах мистецтва, 

оволодіння інноваційними технологіями графіки та живопису олівцем і пензлем, 

формувати творче мислення і вміння передавати характер,форму різних предметів, 

використовувати фантазію, уяву, виховувати любов до мистецтва, акуратність. 

Сприяти розвитку образного просторового мислення і творчих здібностей учнів. 

За 2014-2015 навчальний рік проведено 4 засідання  методичного об’єднання 

вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики. Тематика 

засідань: 

1. Основні завдання вивчення трудового навчання, образотворчого мистецтва, 

музики та шляхи їх реалізації. 

2. Формування пізнавального інтересу учнів в позакласній роботі з трудового 

навчання, образотворчого мистецтва та музики. 
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3. Нетрадиційні форми організації навчальних занять з трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та музики. 

4. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та музики. 

 У 2014-2015 навчальному році трудове навчання у 5-9 класах вивчалось за 

двома навчальними програмами: 

─ у 5-6 класах продовжується впровадження «Програми з трудового навчання для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи»; 

─ учні 7-9 класів продовжували працювати за програмою «Трудове навчання. 5-9 

класи (нова редакція)». 

Нова навчальна програма для учнів 5-6 класів, спрямована на досягнення 

головної мети трудового навчання: формування освіченої особистості і підготовка 

до самостійного життя. Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямова-

ність і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм 

організації занять. Програма містить обов’язкову для вивчення складову та 

варіативну складову. Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку 

обов’язкової для вивчення складової програми має бути виріб, а будь-якого 

варіативного модуля – проект. 

 Вчителі методичного об’єднання приймали активну участь в виставках і 

конкурсах протягом навчального року. В грудні проводилась районна виставка 

творчих робіт учнів і вчителів трудового навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі трудового навчання і образотворчого мистецтва прийняли активну 

участь. До Дня вчителя організована виставка кращих робіт учнів, випускників 

гімназії і вчителів. Під час проведення декади методичного об’єднання вчителів 

трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики проведені заходи: 

─ вікторина «Умілі руки» для 6-их класів (трудове навчання); 

─ конкурс «Веселі господарочки» для 7-их класів (трудове навчання); 

─ «Хвилини лейтмотиву осені» для 5-их класів (музичне мистецтво); 

─ «Панорама музичних подій» для 8-их класів (музичне мистецтво). 
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Учителем образотворчого мистецтва з метою підвищення художнього рівня 

учнів, проводиться гурток «Барви творчості». 

За результатами конкурсу дитячої творчості 

«Майбутнє країни – у мріях дитини», який прово-

дився в Державній податковій інспекції Дарницького 

району, учні гімназії отримали дипломи  І, ІІ, ІІІ 

ступенів.  

Нагороджені учні: 

─ Дереза Олександра  7–Б класу; 

─ Дереза Валерія 7–Б класу; 

─ Паламарчук Анастасія 7–А класу; 

─ Бердочник Ксенія 7–А клас; 

─ Щербакова Яна 7–А класу; 

─ Карпець Катерина 7–А класу; 

─ Оношко Дар’я 10–А класу; 

─ Сівакові Тетяна 5–А класу; 

─ Мовчун Володимир 5–Г класу. 
 

5. Робота з обдарованими дітьми в гімназії 
 

Одне з актуальних завдань сучасної школи — пошук оптимальних шляхів 

зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до 

творчості, виховання гімназиста як життєво й соціально компетентної особистості, 

здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в 

різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого 

застосування здобутих знань. 

В гімназії «Діалог» функціонує наукове товариство учнів «Академія», яке є 

колективним членом Київського територіального відділення  МАН «Дослідник».   

Наукове товариство  складається із таких секцій: 

─ української філології - керівник секції Лісіціна Л.Б.; 

─ математики та інформатики - керівник секції Рожкова Т.Ф.; 

─ історії та права - керівник секції Гаврилюк Ж.М.; 

─ біології, екології, психології  та медицини - керівник секції Поліщук Л.О.; 

─ фізики, хімії та астрономії - керівник секції Шевчук Н.С.; 

─ економіки та географії - керівник секції Шкоденко Н.М.; 

─ іноземної філології – керівник Маркова І.А. 

У вересні-жовтні проведені засідання та інформаційно-методичні наради членів 

«творчих груп» вчителів щодо розробки та підготовки завдань для контрольних 

робіт учасників І  етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН.  

4 грудня проведені контрольні роботи для учнів-учасників І етапу Всеук-

раїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 
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з 8 по 14 грудня проведений захист робіт для учнів-учасників І (районного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН. 

За результатами проведеної роботи сформовано інформаційно-аналітичний звіт. 

УI (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захистунауково-дослідниць-

ких робіт взяли участь 190 учнів: 

 На конкурс представлено: 

─ відділення хімії і біології, екології та аграрних наук - 19 робіт; 

─ відділення математики – 12 робіт; 

─ відділення історії – 48 робіт; 

─ відділення наук про Землю –  17 робіт; 

─ відділення філософії та суспільствознавства – 15 робіт; 

─  відділення української філології та мистецтвознавства – 13 робіт; 

─ відділення іноземної філології та світової літератури – 20 робіт; 

─ відділення фізики та астрономії - 10 робіт; 

─ відділення економіки - 36 робіт; 

Переможцями та призерами І етапу стали 136 учнів, що складає 72% від 

загальної кількості учасників та свідчить про якість виконаної спільної роботи 

педагогів та учнів. 41 учнівська робота заявлено  на участь у ІІ (міському) етапі 

конкурсу, що складає 21% від загальної кількості призерів. 
 

Результати проведення конкурсу–захисту 2014-2015навчальному році показали: 

Навчальні роки класи 

8 9 10 11 Всього 

Результати участі у 2014/2015 72 61 45 12 190 

 

Інформація про розподіл робіт по відділеннях та секціях 

Відділення Секція Всього 

У
ч
а

сн
и

к
и
 

І 
ет

а
п

у 

Р
о

б
іт

 н
а
 

ІІ
 е

т
а
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І Історії  Археологія  - 

Етнологія 10 8 

Історія України 21 1 

Всесвітня історія 17 2 

Історичне краєзнавство    - 

ІІ Наук про Землю Географія та ландшафтознавство 15 1 

Геологія, геохімія, мінералогія та гідрологія  - 

Метеорологія та кліматологія 2 - 

ІІІ Філософії та 

суспільствознавства 

Філософія  - 

Соціологія та педагогіка  - 

Теологія, релігієзнавство та історія релігії  - 

Правознавство 15 3 

IV Технічних наук Технологічні процеси та перспективні технології  - 

Електроніка та приладобудування  - 

Матеріалознавство   - 

Машинобудування та робототехніка  - 
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Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології  - 

Екологічно безпечні технології ресурсозбереження  - 

Авіа- та ракетобудування  - 

Архітектура та дизайн  - 

Науково-технічна творчість та винахідництво  - 

V Комп’ютерних наук Комп'ютерні системи та мережі  - 

Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем   - 

Технології програмування  - 

Інформаційні системи, бази даних та системи штучного 

інтелекту 

 - 

Internet-технології та WEB дизайн  - 

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми  - 

VI Української 

філології та 

мистецтвознавства 

Українська мова  4 4 

Українська література  5 - 

Фольклористика 2 1 

Літературна творчість 1 1 

Журналістика 1 - 

Мистецтвознавство  - 

VIІ Іноземної філології 

та світової 

літератури 

Світова література 10 2 

Російська мова та література  - 

Англійська мова  10 2 

Німецька мова   - 

  Іноземної філології 

та світової 

літератури 

Французька мова   - 

Іспанська мова  - 

Китайська мова  - 

VIІІ Математики Алгебра та початки аналізу 7 3 

Геометрія 2 - 

Прикладна математика та математичне моделювання 3 2 

IX Фізики і астрономії Теоретична фізика 4 - 

Експериментальна фізика  - 

Біофізика 3 - 

Астрономія та астрофізика  - 

Аерофізика та космічні дослідження 3 2 

Х Економіки Економічна теорія та історія економічної думки 6 - 

Мікроекономіка та макроекономіка 25 10 

Фінанси, грошовий обіг і кредит 5 3 

XІ Хімії та біології Хімія 5 1 

Хімія довкілля  - 

Біохімія, молекулярна біологія, генетика та селекція  - 

Загальна біологія та біологія людини  - 

Мікробіологія 1 - 

Клінічна медицина 11 - 

Практична медицина  - 

Валеологія  - 

Психологія  - 

XІІ Екології та 

аграрних наук 

Екологія 2 - 

Екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія )  - 

Екологія рослинного світу (ботаніка)  - 

Гідроекологія  - 

Лісознавство та агрономія, охорона довкілля   - 

Всього 190 41 
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       Щороку вгімназії «Діалог» проводяться предметні олімпіади. І цей рік не 

виняток.  Протягом жовтня в шкільній олімпіаді з навчальних дисциплін взяли 

участь 718 учнів.З них 216 стали переможцями. На ІІ етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад призерами стали - 32 учні по основних олімпіадах та 15 учнів по 

додаткових, а саме: 

─ основні олімпіади: історія - 7; математика - 3; українська мова - 1; 

англійська мова - 4; хімія - 1; географія - 6; фізика - 5; німецька мова - 2; 

біологія - 2; 

─ додаткові олімпіади: правознавство - 4; економіка - 10; образотворче мисте-

цтво - 1; інформаційні технології - 3. 

У 2014-2015 навчальному році за підсумками ІІІ етапу предметних олімпіад 

маємо 5 переможців, а саме: англійська мова - 2; біологія - 1; економіка - 2. 

Традицією  в гімназії стало проведення Тижня 

науки. Під час якого проведено зустрічі із представни-

ками науки: із чудовою лекцією про комети завітав 

Чурюмов К.І. – член-кореспондент Національної 

Академії Наук України, професор КНУ імені Тараса 

Григоровича Шевченка, доктор фізико-математичних 

наук, заслужений працівник народної освіти України, 

кавалер двох орденів «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів, 

кавалер ордена української православної церкви Святого благовірного київського 

князя Ярослава Мудрого.  

 

Урок-диспут «Світло і темрява долі Доріана Грея. Чи 

може краса бути моральною або аморальною?» 

 

 

 

 

                                   Круглий стіл «7 чудес Києва» 

 

 

 

Інтелектуальний марафон» для 8-В та 10-В класів  

 

 

 

 

 

Математичний марафон для учнів 5-их класів 
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Профорієнтаційна робота  

15 листопада 2014 року в Києві відбувся вже 

п'ятий молодіжний профорієнтаційний фестиваль 

«ПРОФ FEST». Це інтерактивна подія, яка включає в 

себе профорієнтаційні майстер-класи від практиків 

різних професій, тренінги з особистісного розвитку, 

історії успіху та насичену розважальну програму.  

 

 

В листопаді на базі Університету «КРОК» відбувся 

круглий стіл для адміністрації шкіл-партнерів на тему 

«Взаємодія вищої та середньої школи: виклики та 

можливості сьогодення» в рамках проекту 

«Партнерство заради успіху». 

7 квітня учні 9-В класу відвідали цікавий та корисний 

профорієнтаційний захід - «Ярмарку професій», де були предс-

тавлені всі 28 державних навчальних закладів профтехосвіти 

Києва. Студенти та працівники професійно-технічних навчальних 

закладів презентували престижні та найпотрібніші на ринку праці 

робітничі професії. На Ярмарку можна було не тільки побачити 

презентації професій, але власноруч спробувати деякі з них на 

численних майстер-класах. 

У рамках проведення профорієнтаційної роботи за ініціативи 

університету «Крок» у гімназії 28 січня відбулася зустріч студентів Коледжу 

економіки, права та інформаційних технологій «КЕПІТ» та учнів 8-Б та 9-В класів. 

У 2014-2015 навчальному році діяльність 

соціально-психологічної служби  гімназії спрямо-

вувалася у напрямі використання інформаційних та 

комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі з метою розвитку творчої спрямованості 

пізнавальної діяльності учнів та формування 

відповідних професійних та особистісних якостей. 

 

6. Організація виховної роботи в навчальному закладі. 
 

а) проблемна тема, реалізація планових завдань 

До основи виховної системи гімназії «Діалог» в 2014-2015 навчальному році 

був покладений принцип системного підходу. На початку нового навчального року 

було запропонована модель виховної системи, яка охоплювала всі сфери шкільного 

життя, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуаль-

ним, фізичним і духовним потенціалом. 

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

виховна робота гімназії орієнтуються  на  нормативно–правову базу з питань  
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виховної роботи, а  саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», 

«Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», 

«Конвенцію про права дитини»,  «Декларацію прав дитини» та нормативно-правові 

акти, документи  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки 

Київської міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. 

Виховна робота педагогічного колективу гімназії була підпорядкована пробле-

мній темі: «Сучасна модель навчального закладу в умовах модернізації освіти». 

У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована 

на досягнення головної мети: формування та розвиток соціально-зрілої, творчої 

особистості – громадянина України. 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом 

навчального року здійснювалися за основними напрямками: 

 національно-громадянське виховання; 

 екологічне виховання та формування здорового способу життя; 

 воєнно-патріотичне виховання; 

 морально-правове виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 

 творчий розвиток особистості; 

 родинно-сімейне виховання. 

 В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання 

загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, 

фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації 

змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання. 

Виховна робота гімназії була спрямована на вирішення таких завдань: 

 забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання і 

виховання; 

 формування практичних вмінь, навичок культурної поведінки, турботливого 

ставлення до людей, всенародних надбань; 

 виховання позитивних рис характеру: старанності, організованості, обов’язко-

вості, співпереживання шанобливого ставлення до старших, чесності, доброти, 

щирості, дисциплінованості; 

 залучення учнів до скарбниць української  культури на основі традицій, 

звичаїв, обрядів, свят українського народу; 

 формування, вміння бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, в людсь-

ких взаєминах; 

 виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, як найвищої соціальної 

цінності; 
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 визначення ролі органів учнівського самоврядування у створенні творчого 

середовища, зміцненні дисципліни і порядку, безумовному виконанні Статуту 

гімназії; 

 методичне вивчення і освоєння особистісно зорієнтованих виховних технолог-

гій; 

 підбір засобів і методів виховного процесу; 

 координацію дій педагогічного колективу, батьківського колективу, гучнівсь-

кого самоврядування у системі виховання; 

 запровадження в практику роботи інтерактивних виховних технологій. 

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в гімназії  в 2014-2015 нав-

чальному році працювали всі класні керівники, педагог-організатор, практичний 

психолог, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи. 

Кожна дитина потребує задоволення потреб у її творчій реалізації, інтелекту-

ального і духовного розвитку. Саме тому в гімназії ефективно проводяться заходи, 

направлені на розвиток особистості, а саме:  

1. 2014 рік пам’яті Т.Г.Шевченка, присвячений 200-річчю з дня народження. 

2. Тематичні місячники: 

 «За мир – без війни!» (вересень); 

 безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» (вересень); 

 правових знань та профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та 

негативних явищ в учнівському середовищі (жовтень); 

 безпеки під час використання газу в побуті (жовтень); 

 оборонно-масової роботи (листопад – грудень); 

 благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану територій гімназії  

(жовтень – листопад, березень – квітень). 

3. Декади: 

 пам’яті до Дня визволення Дарниці та Дня Партизанської слави (вересень); 

 захисту прав дітей від жорстокого поводження і насильства (листопад); 

 ПАШ ЮНЕСКО (листопад); 

 по попередженню вживання наркотиків, алкоголю та паління (лютий); 

 екологічних знань (квітень); 

4. Тижні: 

 Олімпійський (вересень); 

 безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень) 

 психології «Впусти психологію у своє серце» (жовтень); 

 права (грудень); 

 за здоровий спосіб життя (квітень). 

Виховна діяльність гімназії як цілісна система, складається із діяльності 

дорослих та учнів. Основними суб’єктами виховної роботи з учнями на рівні гімназії 

є педагогічний, учнівський, батьківський колективи та їх органи управління. Добре 

керувати гімназією, означає, добре знати науку виховання, яка повинна стати 
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основою наукового керівництва вихованням і освітою. Системний підхід до 

керування процесом виховання передбачає і вимагає постійного контролю, який 

систематично здійснюється в навчально-виховному процесі. 
 

б) науково-методичне забезпечення виховної роботи 

Для більш ефективної і оперативної роботи з питань виховання в гімназії 

створено методичне об’єднання класних керівників та методичну раду до якої 

входять 12 осіб: представник від класних керівників кожної паралелі, педагог-

організатор, психолог, соціальний педагог та заступник директора з виховної 

роботи. 

Розглядалися способи діагностування обдарованих дітей, проводилися педаго-

гічні читання по проблемі розвитку компетентностей учнів по напрямках виховної 

діяльності навчального закладу, проводилася робота щодо формування виховних 

систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагагічної літератури та 

передовий педагогічний досвід.  

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням 

першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає 

завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей 

та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і 

розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну 

державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.  

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування 

умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих 

школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, 

організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів 

навчання. 

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження 

індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу 

дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, 

схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна 

особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, 

вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі 

кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. 

Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, 

виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку 

творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, інтелект-

туальних і фізичних здібностей.  

Згідно з принципами і положеннями нормативних та директивних документів 

про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до 

структури методичної роботи в закладі, методична робота в 2014-2015 навчальному 

році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням 

сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному 

процесі.Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних 
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керівників:«Створення психолого-педагогічних умов для успішної соціалізації учнів 

на різних вікових етапах». 

За період 2014-2015 навчального року було проведено 4 засідання методичного 

об’єднання класних керівників, на яких було розглянуто питання планування 

виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної 

роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів 

у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів 

до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, 

проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, 

вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.  

На першому засіданні методичного об’єднання класних керівників від 

29.09.2014 року розглядалося питання планування виховної роботи на 2014-2015 н.р. 

Голова методичного об’єднання класних керівників Тихоненко Ю.М. ознайомила 

вчителів з інформацією про підсумки виховної роботи за минулий навчальний рік, 

розкрила роль класного керівника у впроваджені комплексної виховної програми, 

його функції. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною 

методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними 

колективами.  

Засідання методичного об’єднання класних керівників від 24.11.2014 року 

пройшло під темою: «Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського 

самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної 

громадянської позиції учнів», на якому виступали досвідчені вчителі та ділилися 

власним досвідом щодо успішного партнерства, взаємодії з учнями. Виступала 

голова методичного об’єднання класних керівників Тихоненко Ю.М. з доповіддю 

про організацію учнівського самоврядування. 

В2014-2015 навчальному році всі класні колективи приймали активну участь у 

житті гімназії згідно виховного плану закладу. 2 вересня проведено свято Першого 

дзвоника. Були проведені свята до Дня Вчителя, новорічні вечори, тематичні 

виховнігодиниз превентивного, національно-патріотичного, естетичного, екологіч-

ного виховання. В гімназії проходили такі заходи: місячник «За здоровий спосіб 

життя», місячник «Увага! Діти на дорозі!», тиждень української писемності та мови, 

тиждень толерантності та тиждень права. В межах місячників проводилися 

тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, 

лекції, бесіди (тиждень знань пожежної безпеки, тиждень сприяння здоровому 

способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки 

життєдіяльності). Класні керівники протягом навчального року проводили 

батьківські збори, анкетування батьків та учнів.  

У ІІ семестрі 2014-2015 навчального року методичне об’єднання класних 

керівників ставило такі завдання:  

1. Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторсь-

кого педагогічного досвіду.  
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2. Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в 

своїй роботі 

3. Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до 

шкільного життя. 

4. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.  

5. Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати 

над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх 

самореалізації.  

6. Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій 

школи і сім'ї в становленні юної особистості.  

7. Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних 

заходів.  

8. Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму. 

9.Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самовря-

дування.  

Вагомий внесок у зміцненні правопорядку в гімназії, покращення дисципліни 

та попередження правопорушень і негативних явищ за минулий навчальний рік 

внесли психолог Малецька О.О. та соціальний педагог Малецька С.О. 

Протягом навчального року соціальним педагогом та психологом проводилася 

робота з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Ця робота 

включала спостереження за ходом зміни особистості таких учнів: зміни в поглядах і 

переконаннях вихованця, зміни в поведінці учня, зміни в ставленні до різних видів 

діяльності, ставлення до колективу, ступінь громадської активності. З учнями 

проводилися бесіди, особистісні спілкування з батьками. Проводилася своєчасна 

корекція сімейних відносин до дитини, індивідуальні бесіди з батьками, виступи на 

батьківських зборах. 

Учні залучалися до різних форм зайнятості у вільний час: залучення дітей до 

гурткової діяльності в гімназії, участь у роботі спортивних секціях та у змаганнях, в 

художній самодіяльності та в іншій суспільно-корисної праці. Проводилися години 

спілкування з учнями по класах «Морально-психологічний клімат у класі та шляхи 

його оздоровлення», «Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку учнів». 

Своєчасно проводилась корекційна робота, яка включала оперативну 

соціально-педагогічну допомогу: 

 експрес-діагностику стану неповнолітнього; 

 діагностику особистих якостей; 

 інформування сім'ї про результати діагностики дитини; 

 визначення програми роботи відповідно до стану неповнолітнього; 

 організацію необхідних контактів із фахівцями з метою психологічної, 

медичної, правової допомоги; 

 розробка та реалізація програми з адаптації дитину до соціально-здорового 

середовища, відновлення або компенсація втрачених соціальних зв'язків, 

позитивних форм активності у грі, пізнанні, праці. 
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Результатом проведення профілактичної роботи є те, що в гімназії немає учнів, 

які стоять на обліку в кримінальній міліції. 

У 2014-2015 навчальному році діяльність гімназії спрямовувалася у напрямі 

використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної діяльності учнів та 

формування відповідних професійних та особистісних якостей. 

Завданням соціального педагога є соціально-педагогічний супровід процесу 

розв’язання поставлених задач, який зафіксовано в річному плані соціального 

педагога. Пріоритетними напрямками роботи соціального педагога гімназії є 

супровід роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми та профорієнта-

ційна робота з учнями, розпочинаючи з п’ятого класу. 

Консультативна робота 

За минулий навчальний рік проведено 66 індивідуальних консультацій. 

Найбільша частота звернення серед учнів середніх класів. Найчастіше проблеми, з 

якими звертаються учні стосуються проблем взаємостосунків між учнями, 

вирішення конфліктних ситуацій. Рідше – взаємостосунки з батьками. 

Звернення батьків частіше стосуються особливостей поведінки дитини, 

прохання підтримки в складних сімейних та шкільних ситуаціях, проблемах 

навчання.  

Звертання педагогів пов’язані з проблемами поведінки конкретної дитини або 

класу, емоційного стану певної дитини, тобто професійних проблем. Також запити 

педагогів були пов’язані з роботою класу з конкретною проблемою, запрошенням на 

тематичні батьківські збори, пошуком інформації для батьків з приводу питань 

стилю батьківського виховання, питання адаптації дитини, виховання самостійності 

підлітка та інші. 

Соціально-перетворювальна та профілактична робота 

Соціально-педагогічний супровід періоду адаптації учнів 5-х класів дозволив 

виявити певні особливості. 

В цілому серед учнів 5-их класів спостерігається показники тривожності  

на рівні норми, а саме серед учнів 5-А класу нормальний рівень тривожності  

у кінці навчального року мають 91,67% школярів, серед учнів 5-Б класу – 92,00%, 

серед учнів 5-В – 84,00% та серед учнів 5-Г – 85,71% (рис.1). Це вказує на 

організацію сприятливого психологічного клімату в навчальному закладі, що 

позитивно відображається на процесах адаптації. Також важливим напрямком 

роботи по адаптації є корекційні заняття з метою формування позитивного ставлен-

ня учня до себе та інших, розвитку навичок ефективної взаємодії у системі «учень-

учень» та «вчитель-учень» і формування мотивації до навчання. 
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Рис. 1. Показники тривожності учнів 5-их класів (травень 2014-2015 н.р.) 

Крім того, необхідно відзначити позитивну тенденцію до підвищення частки 

показників норми рівня тривожності та зменшення показників дезадаптованості 

учнів із року в рік (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка середніх показників тривожності учнів 5-их класів 2010-2015 рр. 

Іншим важливим напрямом роботи соціального педагога є аналіз мотивації 

учнів до навчання, що передбачає дослідження структури та динаміки мотивів учнів 

та надання відповідних рекомендацій педагогам. 

За результатами дослідження в середньому серед учнів 6-7 класів спосте-

рігається зниження рівня навчальної та соціальної мотивації до навчання та зростає 

рівень ігрової мотивації і несприйняття себе школярем. Учнів 7-их класів мають такі 

показники мотивації у порівняні з показником цієї ж групи у 5-ті класі: сформоване 

ставлення до себе як до школяра, висока навчальна активність – 12,73% (у 

порівнянні з 28,40% у п’ятому), ставлення до себе як до школяра практично 

сформоване – 18,18% (у порівнянні з 27,16% у п’ятому), позитивне ставлення до 
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школи, але школа приваблює більше позашкільними справами – 54,55% (у 

порівнянні з 54,55% у п’ятому) та несформоване ставлення 14,55% (у порівнянні з 

8,64% у п’ятому) (табл. 1).Таблиця 1 

Мотивація до навчання учнів 7-гоклассу 

 по відношення до їх рівня мотивації у 5-му класі 

Тип мотивації 

Структура мотивації  

серед учнів 

Учні 5-их 

класів2012-2013 

н.р. 

Учні 7-их класів 

2014-2015 н.р. 

Сформоване ставлення до себе як до школяра, 

висока навчальна активність 
28,40% 12,73% 

Ставлення до себе як до школяра практично 

сформоване 
27,16% 18,18% 

Позитивне ставлення до школи, але школа 

приваблює більше позашкільними справами 
32,10% 54,55% 

Несформоване ставлення до себе, як до школяра 8,64% 14,55% 

Негативне відношення до школи 3,70% 0,00% 
 

Схожі зміни відбулись зі школярами, які навчаються у 6-их класах. Діти мають 

такі показники мотивації у порівняні з показником цієї ж групи у 5-му класі: 

сформоване ставлення до себе як до школяра, висока навчальна активність – 4,60% 

(у порівнянні з 29,79% у п’ятому), ставлення до себе як до школяра практично 

сформоване – 32,18% (у порівнянні з 35,11% у п’ятому), позитивне ставлення до 

школи, але школа приваблює більше позашкільними справами – 41,38% (у 

порівнянні з 31,91% у п’ятому) та несформоване ставлення 21,84% (у порівнянні з 

3,19% у п’ятому) (табл. 2).Таблиця 2 

Мотивація до навчання учнів 6-го класу  

по відношення до їх рівня мотивації у 5-му класі 

Тип мотивації 

Структура мотивації  

серед учнів 

Учні 5-их  

класів2013-2014 

н.р. 

Учні 6-их класів 

2014-2015 н.р. 

Сформоване ставлення до себе як до школяра, висока 

навчальна активність 
29,79% 4,60% 

Ставлення до себе як до школяра практично 

сформоване 
35,11% 32,18% 

Позитивне ставлення до школи, але школа приваблює 

більше позашкільними справами 
31,91% 41,38% 

Несформоване ставлення до себе, як до школяра 3,19% 21,84% 

Негативне відношення до школи 0,00% 0,00% 
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Рис. 3. Динаміка показників мотивації учнів за період їх навчання з 5-го по 7-ий клас 

 

Рис. 2. Динаміка показників мотивації учнів за період їх навчання з 5-го по 6-ий клас 

Наступним напрямом роботи соціального педагога є соціально-профілак-

тичний. Для вирішення даної проблеми соціальних педагогом були надані 

рекомендації вчителям, класним керівникам, проводилися бесіди з учнями на 

правову тематику та щодо профілактики негативних звичок. 

Протягом 2014-2015 навчального року в гімназії проводилися тематичні тижні, 

у ході яких соціальний педагог використовував такі види роботи як бесіди («Про 
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причини та наслідки жорстокості насильства», «З питань запобігання паління та 

вживання наркотиків й алкоголю»), соціальні диктанти («Фактори безпечної 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу», «Неправомірна поведін-

ка»), виховні години («У світі обов’язків та прав неповнолітніх громадян України», 

«Насильство: як уникнути?»), організовано консультативний пункт для батьків з 

питань труднощів у сімейному вихованні. 

У рамках тижня науки соціально-психологічною службою гімназії проведено 

«Інтелектуальний марафон» для учнів 8-В та 10-В класів з метою ознайомлення 

учнів з механізмами креативності, творчого мислення, відпрацювання прийомів 

активізації розумової діяльності. Виконуючи завдання марафону учні мали 

можливість спробувати на практиці засоби творення нового. 

Профорієнтаційний напрям роботи соціального педагога передбачає 

проведення діагностики з метою виявлення професійних схильностей учнів, 

практичні заняття, спрямовані на ознайомлення зі світом сучасних професій і 

спеціальностей та їх особистій профпридатності відповідно до обраної професій, а 

також систематичне надання індивідуальних профконсультацій для учнів 5-11 

класів. В рамках профорієнтації роботи учні відвідали профорієнтаційний захід - 

«Ярмарку професій», де були представлені всі 28 державних навчальних закладів 

профтехосвіти Києва. Студенти та працівники професійно-технічних навчальних 

закладів презентували престижні та найпотрібніші на ринку праці робітничі 

професії. На Ярмарку можна було не тільки побачити презентації професій, але 

власноруч спробувати деякі з них на численних майстер-класах. 

Протягом 2014-2015 навчального року систематично відвідувались районні та 

міські семінари, круглі столи та лекції.  

18-19 листопада соціальний педагог гімназії Малецька С.О. стала учасником 

Міжнародної конференції для психологів «Травма війни: психологічна 

допомога і реабілітація». В конференції брали участь українські та міжнародні 

фахівці, які працюють з пост-травматичним стресовим розладом, в тому числі 

займалися реабілітацією дорослих і дітей, які зіткнулися з війною: 

 Олександр Венгер (Росія), дитячий психолог, доктор психологічних наук, 

професор; займався реабілітацією дітей в Беслані; 

 Семен Глузман (Україна,) психіатр, член Гуманітарної ради при Президентові 

України; один з авторів Закону України «Про психіатричну допомогу»; 

 Альона Лук'янчук (Україна), психолог, працює з дітьми-переселенцями з зони 

АТО; 

 Людмила Петрановська, Наталія Умарова, Олександр Кочубей, Олена Коссе, 

Олена Баєва та ін.  

Найкращі спеціалісти з усього світу поділились власним досвідом роботи з 

пост-травматичним синдромом. Зокрема, методиками які були розроблені під час 

трагедії у Беслані.  
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За результатом конференції сформована програма навчання кризових 

психологів.Підготовлені спеціалісти працюватимуть по всій країні із переселен-

цями. Особливу увагу було приділено психологічній підтримці людей в зоні АТО. 

 

  

 

 

 

 

Участь у конкурсі науково-дослідних робіт 

Учениця 11-В класу Бондаренко Поліна з науково-дослідною роботою на тему 

«Екзистенційна криза особистості в контексті суспільно-політичних подій в Україні 

у 2013-2014 рр.» посіла на І етапі - І місце, на ІІІ етапі - ІІІ місце. 

Експериментально-дослідна робота (інноваційна діяльність) 

Всеукраїнський проект «Вибір успішної професії». 

Підписка на фахові видання 

Газета «Психолог», «Соціальний педагог», журнал «Соціально-психологічна 

служба школи». 

12 травня у гімназії відбувся «Інтелектуальний марафон» для учнів 8-В та 

10-В класів у рамках тижня науки. Захід був проведений соціально-психологічною 

службою гімназії з метою ознайомлення учнів з механізмами креативності, творчого 

мислення, відпрацювання прийомів активізації розумової діяльності. Виконуючи 

завдання марафону учні мали можливість спробувати на практиці засоби творення 

нового. 

  

 

 

 

 

 
 

Практичний психолог гімназії «Діалог» здійснював свою роботу відповідно Законів 

України за такими напрямками: 

 психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма); 

 консультаційна робота; 

 корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна 

форма); 

 психологічна просвіта,; 

 психопрофілактика; 

 навчальна діяльність; 

 організаційно-методична робота; 
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Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких 

компонентів:  

 психологічного супроводу розвитку учнів;  

 заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів 

та рішень;  

 запиту і специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності. 

Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога гімназії є супровід 

роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми. 

Психодіагностична робота 

Відповідно до пріоритетного напряму роботи практичного психолога щодо 

супроводу обдарованості учнів у 2014-2015 навчальному році було проведено 

психологічне дослідження, спрямоване на вивчення особливостей мотивації, 

пізнавальної активності та рівня і складових інтелекту учнів. 

За результатами даного дослідження виявлено переважаючі високі та середні 

показники пізнавальної активності школярів та інтелектуального розвитку (рис. 1).  

 

Рис. 2. Розподіл учнів 7-10 класів за рівнем пізнавальної активності (2014-15 н.р.) 

Серед мотивів до навчання учнів 7-10 класів провідними є: мотив 

матеріального добробуту, мотив отримання інформації,  пізнавальний мотив та 

соціально орієнтований мотив обов’язку й відповідальності (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура мотивів до навчання учнів 7-10 класів (2014-15 н.р.) 
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Аналіз навчальної мотивації учнів 11-их класів дозволяє продемонструвати її 

особливості та взаємозв’язок між основними рушійними силами, що спонукають до 

отримання знань школярів. 

Проведене опитування дає підстави зробити висновок про те, що в цілому серед 

учнів 11-их класів рівень навчальної мотивації є високим: 80% опитуваних мають 

високу навчальну мотивацію, 15,56% мають середній (нормальний) рівень 

навчальної мотивації та 4,44% опитуваних мають занижений рівень мотивації до 

навчання (рис. 3). 

 

Рис. 3. Розподіл учнів 11 класів за рівнем мотивації (2014-15 н.р.) 

За структурою мотивація учнів розподіляється таким чином: внутрішня мотиви 

до навчання є переважаючими серед 57,78% школярів, зовнішні – серед 42,22%. 

Серед 57,78% виявлено переважання стратегії досягнення успіху, серед 42,22% - 

уникнення невдачі. Та 53,33% демонструють здатність до реалізації мотивів у 

навчальному процесі, в той час як 46,67 схильні до нездатності до реалізації мотивів 

у наступній поведінці. Отже, хоча мотивація до навчання є високою, однак не 

завжди мотив знаходить реалізацію у навчальній діяльності (рис. 4). 

 

Рис. 4. Розподіл учнів 11-их класів за структурою мотивації (2014-15 н.р.) 

Консультативна робота 

За минулий навчальний рік проведено 27 індивідуальних консультацій. 

Найбільша частота звернення серед учнів старших класів. Найчастіше проблеми, з 
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якими звертаються учні стосуються проблем взаємостосунків між учнями, 

вирішення конфліктних ситуацій. Рідше – взаємостосунки з батьками. 

Звернення батьків частіше стосуються особливостей поведінки дитини, 

прохання підтримки в складних сімейних та шкільних ситуаціях, проблемах 

навчання.  

Звертання педагогів пов’язані з проблемами поведінки конкретної дитини або 

класу, емоційного стану певної дитини, тобто професійних проблем. Також запити 

педагогів були пов’язані з роботою класу з конкретною проблемою, запрошенням на 

тематичні батьківські збори, пошуком інформації для батьків з приводу питань 

стилю батьківського виховання, питання адаптації дитини, виховання самостійності 

підлітка та інші. 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота 

За даним напрямом проводились заняття для учнів 5-6 класів у вигляді 

казкотерапії з метою покращення стосунків у класному колективі, підвищення 

толерантності взаємин, зниженню індивідуальної тривожності та підвищення рівня 

психологічного комфорту у класних колективах. 

Для учнів 7-8 класів проводились заняття спрямовані на подолання вживання 

лихослів’я учнями та формування культури здорового способу життя. 

Для учнів 10-11 класів проводились ділові ігри та заняття, спрямовані на 

професійне та особистісне самовизначення та зростання, підвищення згуртованості 

класних колективів, формування у учнів ініціативності та лідерських якостей. 

У рамках тижня Науки соціально-психологічною службою гімназії проведено 

«Інтелектуальний марафон» для учнів 8-В та 10-В класів з метою ознайомлення 

учнів з механізмами креативності, творчого мислення, відпрацювання прийомів 

активізації розумової діяльності. Виконуючи завдання марафону учні мали 

можливість спробувати на практиці засоби творення нового. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участь у конкурсі науково-дослідних робіт 

Протягом навчального року здійснювалась підготовка науково-дослідних робіт 

до Малої академії наук. 

Експериментально-дослідна робота (інноваційна діяльність) 

Всеукраїнський проект «Вибір успішної професії». 

Підписка на фахові видання 

Газета «Психолог», «Соціальний педагог», журнал «Соціально-психологічна 

служба школи». 
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в) внутрішкільний контроль за станом виховної роботи 

Як показує практика, одним із ефективних засобів щодо здійснення контролю 

за станом виховної роботи в класних колективах є чітка організація атестації 

педагогічних працівників. Вона дає змогу впродовж тривалого часу досконало 

вивчити роботу класного керівника, осмислити проблеми класу. 

Управління розвитком виховної системи здійснювалося на підставі Концепції 

розвитку освіти, Концепції виховання особистості в гімназії, цільових проектів, 

програми розвитку гімназії та поточного планування. На початку 2014-2015 

навчального року був складений навчальний план. 

Головним результатом управління виховною системою гімназії на серпневій 

педагогічній раді було визнано самовизначення випускників гімназії. В гімназії була 

розроблена модель випускника, орієнтована на досягнення життєвого успіху. 

6 листопада відбулося засідання педагогічної ради гімназії з порядком денним: 

1. Класний керівник у гімназії, його вплив на якість виховної роботи з учнями на 

уроці та в позаурочний час. Роль особистості класного керівника у формуванні 

творчого працездатного колективу учнів. 

2. Вплив оцінювання на психічний стан учня. Типи розуміння вчителямипсихології 

учня та вияви його у педагогічній взаємодії. 

3. Адаптація учнів в 5-их класах до умов навчання і виховання у середній ланці 

гімназії (аналіз рівнів навчальних досягнень та результатів психологічних 

досліджень). 

4. Затвердження Положення про Раду з профілактики правопорушень гімназії. 

27 квітня відбулося засідання педагогічної ради з порядком денним: 

самоврядування  - шлях демократизації школи. Роль учнівського  самоврядування в 

житті гімназії як реальної виховної сили в умовах демократизації освіти. 

Доповідачами на засіданні педагогічної ради були: заступник директора з 

виховноїроботи Свирида А.В., педагог-організатор Жук М.О., Голова ради 

учнівського самоврядування Білошапка Анна. 

Педагогічна рада відмітила значне покращення роботи на рівні гімназії з питань 

розвитку учнівського самоврядування. Одночасно педагогічна рада рекомендувала 

активніше вдосконалювати роботу учнівського самоврядування в класних 

колективах, адже саме в них проявляються лідерські якості окремих особистостей. 

Враховуючи передумови демократичних перетворень українському суспільстві 

педагогічна рада рекомендувала педагогічному колективу гімназії зосередити свою 

роботу на зміну способу мислення учнів, розвиток їхніх цінних орієнтацій і 

виховання нової генерації громадян незалежної держави. 

Питання виховної роботи, які заслуховувалися на нарадах та засіданнях за 

участю директора гімназії: 

 про організацію роботи з профілактики правопорушень; 

 про організацію учнівського самоврядування; 

 про стан відвідування учнями навчальних занять; 

 про роботу гуртків; 
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 про дотримання учнями шкільної форми; 

 про діяльність Ради навчального закладу; 

 про результати персонального контролю вчителів, які атестуються; 

 система роботи класних керівників і вчителів-предметників з класними 

журналами та особовими справами учнів; 

 працевлаштування випускників гімназії; 

 організація роботи МАН. Підсумки анкетування з профорієнтації та організа-

ція цієї роботи; 

 виконання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку гімназії; 

 профілактика шкідливих звичок і запобігання правопорушенням; 

 стан дотримання санітарно-гігієнічних норм; 

 стан просвітницької роботи серед батьків. 

Крім вищезгаданих видів контролю в гімназії проводились: 

 перевірка планів виховної роботи класних керівників, відповідність його 

змісту та теми; 

 аналіз працевлаштування випускників 9-их та 11-их класів; 

 перевірка готовності класних кімнат та кабінетів до навчального процесу; 

 забезпечення учнів підручниками; 

 забезпечення дітей пільгових категорій навчальним приладдям, шкільною 

формою; 

 контроль за дотриманням шкільної форми; 

 контроль за організацією харчування; 

 контроль за виконанням «Єдиних вимог до учнів гімназії «Діалог»»; 

 контроль за виконанням Статуту гімназії; 

 контроль за веденням класних журналів; 

 контроль за проведенням батьківських зборів та засідань батьківських 

комітетів; 

 контроль за веденням учнями щоденників, їх перевірку класними керівниками 

і батьками; 

 контроль за проведенням виховних годин; 

 контроль за чергуванням учнів по гімназії та в класах; 

 контроль за роботою органів учнівського самоврядування; 

 контроль за проведенням позакласних та позашкільних заходів; 

 контроль за санітарним станом; 

 контроль за вихованістю учнів; 

 контроль за виконанням наказів «Про заборону паління», «Про заборону 

користування під час навчального процесу мобільними телефонами та 

планшетами», «Про заборону вживання алкоголю та наркотичних речовин» та 

інші види контролю. 

Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників гімназії 

здійснюється поетапно. Класні керівники набувають сучасних знань психології, 
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соціології, питаннями управління, оволодівають сутністю та засобами організації 

виховного процесу, вивчають його результативність та знайомляться з методами 

оригінальної діяльності. Класні керівники беруть участь у науково-практичних 

конференціях, практикумах, семінарах тощо. 
 

г) робота гуртків, секцій, шкільних об’єднань 

В гімназії створені та успішно працюють гуртки, секції: 

 «Барви творчості» - керівник Долгіх В.О.; 

 вокальний ансамбль – керівник Жук М.О.; 

 вокально-інструментальний ансамбль – керівник Ярошевський О.М.; 

 спортивного танцю – керівник Євтушенко Т.П.; 

 тележурналістики – Лавров Ю.М.; 

 клуб «Меридіан» - керівник Колісник А.В.; 

  «Пішохідний туризм» - керівник Шевчук Н.С.; 

 військово-патріотичний  - керівник Шило І.І.; 

 «Юний інспектор руху», «Юний пожежний» – керівник Шило І.І.; 

 секція з плавання – керівники вчителі фізичної культури; 

 секція з волейболу – керівник Белан С.Ю.; 

 секція з футболу – керівник Білоус Н.Є.; 

 секція з баскетболу – керівник Труба С.П.; 

 секція художньої гімнастики – керівник Роспопова Л.А.; 

 учнівське самоврядування; 

 члени проекту ПАШ «ЮНЕСКО». 

1 вересня у гімназії «Діалог» відбувся флеш-арт «Україна - єдина». 

Завданням учнів було представити окрему область України. Діти мали зробити 

певний плакат з інформацією про область та намалювати її герб та прапор. Флеш-

арт учні й учителі урочисто розпочали з державного гімну України, взявшись за 

руки ми показали, що ми єдині, Україна – єдина! Представники кожної області 

помістили на карті України прапор і герб своєї області та розповіли цікаві факти про 

неї. Тепер кожного дня гімназисти можуть роздивлятись виставку, карту України та 

читати цікаву інформацію!  
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У рідному краї і небо безкрає,  

Потоки, потоки, мов струни, течуть.  

Тут мамина пісня лунає і нині,  

Її підхопили поля і гаї.  

Її вечорами по всій Україні  

Співають в садах солов'ї.  

І я припадаю до неї устами,  

І серцем вбираю, мов спраглий води.  

Без рідної мови, без пісні,  

Без мами збідніє, збідніє земля назавжди.  

Ці слова озвучила голова учнівського самоврядування Білошапка Анна і 

запевнила - «Україна – єдина». Ми всі це добре знаємо й розуміємо. Більше того: ми 

у цьому переконані.  

Саме на честь визнання збереження українського суверенітету, незалежності та 

цілісності гімназисти взяли участь у національному флеш-мобі, суть якого полягла у 

представленні кожнісінької області нашої могутньої держави – від центральних і до 

найвіддаленіших, від найпівнічніших до найпівденніших, від Заходу до Сходу, адже 

усі ці області – це маленькі складові великої України, чиє населення утворює 

незламну, героїчну, непокірну, стійку, особливу націю. Пам’ятайте й завжди із 

гордістю кажіть, що Ви – УКРАЇНЕЦЬ. 

Протягом вересня в гімназії проходив місячник «За мир – без 

війни!».Особливо гімназистам запам’яталися заходи, які проводили самі учні в 

період з 22 по 26 вересня. Учнівське самоврядування взяло ініціативу в свої руки, і 

вирішило започаткувати такийзахід, присвячений Миру, так як тема «МИР» дуже 

актуальна в наш час. Кожного дня цього тижня відбувались заходи: майстер-класи, 

лекції, семінари, виставки, флеш-моб. Цей тиждень був 

дуже яскравий та насичений. Всім учням гімназії дуже 

сподобалися ці заходи. У процесі організації тижня 

Миру учнівське саамоврядуванню допомагав заступник 

директора з виховної роботи Свирида А.В. та 

вчительіноземної мови, відповідальнийза проект 

ЮНЕСКО Таранченко О.М.  

22 вересня тиждень розпочався з виставки стіннівок «Я хочу жити під мирним 

небом», а також, так як 22 вересня - це день вшанування пам’яті партизанів, була 

лекція для учнів 5–11 класів. Наступний день розпочався з тематичного уроку, 

присвяченого Всесвітньому дню Миру.  

23 вересня у гімназії проведений захід «Війна 

аморальна – життя священне!»під керівництвом 

Таранченко О.М., відповідальної за проект «ЮНЕСКО» 

у нашій гімназії. «Мир. Як не намагаються біологи 

виявити ген війни, вони ніколи не зможуть цього 

зробити, тому що насильство людям не притаманне. На 



67 
 

кожен приклад агресії можна навести десятки прикладів мирного співіснування та 

спільного користування цінностями. Треба вчитися любити людей і їх вчити 

любити. Любов зупинить війну, тож давайте перетворимо ворогів на наших друзів. 

Нехай здоровий глузд та гуманність здобудуть перемогу над жорстокістю...». Цими 

словами розпочала свій виступ Білошапка Анна, голова учнівського самоврядування 

гімназії. Учням 9-11 класів було продемонстровано 

відеоролик про мир, в якому люди з різних міст України, 

й не тільки співали пісню українською мовою «Дай нам, 

Боже», залучаючи усіх людей світу до миру! Також на 

цьому заході були зачитані кращі твори учнів гімназії на 

тему «Я за мир, тому що…». Твори учениць неможливо 

було слухати стримуючи емоції! Дівчата настільки 

влучно та творчо передали ідею та тему твору, що в залі панувала тиша,а після 

зачитання творів - гучні оплески. 

З метою проведення майстер-класу з виготовляння патріотичних аксесуарів до 

нашої гімназії завітали учні 5-6класів гімназії №315. Це було дуже пізнавально, 

цікаво та захоплююче! Дітям було запропоновано до виготовлення декілька виробів 

з яких учні обрали віночок, браслети зі стрічок патріотичних кольорів українського 

прапору – жовтого та блакитного, «фенічку» та брошку. 

23 вересняпроведений урок «Війна аморальна - життя священне!»для9-11 

класів.Голова учнівського самоврядування Білошапка Анна (10-Б) була модера-

тором уроку разом з Таранченко О.М.Було продемонстровано відео-ролик про мир, 

в якому люди з різних міст України співали пісню «Дай нам Боже», залучаючи усіх 

людей світу до миру! Також на цьому заході були зачитані кращі твори учениць 8-

их класів «Я за мир, тому що…». В кінці робочого дня, до нас завітали учні гімназії 

№315, і самоврядування організувало для учнів нашої гімназії та наших приятелів 

майстер-клас з вироблення патріотичних аксесуарів. Це було дуже пізнавально, 

цікаво та захоплююче! В середу був особливий день, тому що для учнів та вчителів 

гімназії створена виставка малюнків «Я за Мир!». А також, рада учнівського 

самоврядування разом з Таранченко О.М. відвідала гімназію №315, де був 

проведений круглий стіл «Мир має починатися з кожного із нас»для рад учнівсь-

кого самоврядування.  

25 вересня в актовій залі пройшов захід творчих виступів «Ти за мир? Не 

мовчи, і тебе почують!». Де участь приймали учні 9-11 класів, кожен клас підійшов 

творчо до цього виступу та підготував виступ зі своїм баченням на тему:«Мир». 

Кожен виступ був оцінений гучними оплесками залу та увагою присутніх.  

26 вересня проведена заключна конференція де Білошапка Анна звітувала 

представникам класів про проведений тиждень Миру в гімназії «Діалог». І на 

завершення тижня був проведений флеш-моб, де учнями гімназії було утворено 

слово МИР, та в знак символу миру були випущені білі кульки. Цей тиждень 

запам’ятався всім! Це нова подія в нашій гімназії яка започаткувалась в цьому році і 

стала традицією на майбутні роки.  
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22 жовтняв Українському домі проведено Конгрес Юних послів миру, 

ініційований та ретельно організований спеціалізованою школою №85 за підтримки 

Федерації всесвітнього миру, на чолі з Ільїним М.В. і головою правління та 

представника Департаменту освіти і науки в м. КиєвіПавленко О.П. У важливому 

заході взяли участь представники усіх асоційованих шкіл ЮНЕСКО, у тому числі й 

учні гімназії Хівренко Анна (8-А), Білошапка Анна (10-Б). Після натхненної 

промови перелічених вище поважних осіб, пройшло практичне заняття, на якому 

учням запропонували неординарний спосіб знайомства, чим і створили дружню 

атмосферу. Надалі усіх учасників Конгресу залучили до невеличких груп, кожній із 

яких поставили своєрідні запитання. Загалом,захід повідав учням чимало секретів 

концепції організації Юних послів миру. Виявилось, що її складають школярі, які 

отримали почесне звання Федерації всесвітнього миру в якості визнання їхніх 

миротворчих заслуг та виконання вірної служби країні та людству заради спільного 

добробуту. Рух Юних послів миру виховує у молоді світове бачення, аби вони 

змогли стати відповідальними громадянами своєї країни та й усього світу, адже 

Федерація всесвітнього миру прагне бачити усе людство єдиною сім’єю. 

Завданѐнями й пріоритетами Юних послів миру є успадкування історичної мудрості 

пращурів, розвиток поваги до людського життя та життєвих цінностей та відмінне 

навчання й вивчення сучасних технологій і засобів комунікації, а основними 

цінностями – щира посвята заради досягнення спільної мети, чесність й 

бережливість. Обітниця Юного посла миру складається із чотирьох невеликих,але 

надзвичайно важливих для створення добробуту в своєму оточенні пунктів: З метою 

поширення ідей миру серед молоді я прагну втілювати ідеали життя заради інших, 

допомагаючи вирішенню проблем, що стоять на шляху до миру в усьому світі. У 

своєму житті я керуюсь високими моральними стандартами і принципами, показую 

приклад для інших у навчанні, у житті сім’ї та громади. Я займаю активну 

громадську позицію, виявляю небайдужість до проблем і потреб людей, завжди 

готовий прийти на допомогу іншим. Я створюю клімат доброзичливості, милосердя 

й толерантності з метою руйнування психологічних, фізичних та соціальних 

бар’єрів.  

20 лютого команда учнів гімназії Мюллер Анни (9-В), Птіциної Інни(9-Б) та 

Ребко Анастасії (9-Б) брала участь в міжнародно-практичномусемінарі 

«Культурна спадщина Європи. Польща». В плані семінару були заявлені майстер-

класи (захист проектних програм), світова спадщина ЮНЕСКО в Польщі, культура 

та наука Польщі в ХVІІІ-ХХ ст., а також традиції та звичаї польського народу. 

Протягом заходу був налаштований телеміст з учнями та адміністрацією Публичної 

гімназії №2 м. В’єпш (Польща). Учасники семінару мали змогу поспілкуватися з 

викладачами та учнями, задавати запитання (мова спілкування – англійська). Пре-

зентація учасників семінару від гімназії була з теми «Столиця Польщі – Варшава 

(Старе місто)» англійською мовою. Цікавими презентаціями відзначились спеціалі-

зована школа №82 на тему: «Освіта Польщі» та гімназія №323 – «Кухня Польщі». 

Команда учнів була нагороджена дипломом за активну участь у конференції. 
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20 лютого команда учнів гімназії Мюллер Анни (9-В), Хрищатої Валерії (9-В), 

Птіциної Інни (9-Б) та Ягодки Бориса (9-Б) брала участь в ІІконференції учнів 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. Києва «Модель ООН. Лідер-2015. Україна. 

Міжнародна співпраця, мир, безпека світової спільноти». Урочисте відкриття 

здійснювалося вітальною промовою на англійській мові головою делегації Мюллер 

Анною. У змісті промови Анни прозвучала інформація про країну, яку представляли 

наші дипломати у відповідності до дипломатичного етикету (методом жеребкування 

– Білорусія). Дипломати від країни працювали в таких комітетах:  

 комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки (Міжнародна безпека та 

боротьба з тероризмом. Українське питання) – Ягодка Борис; 

 комітет з соціальних і гуманітарних питань і культури (Питання біженців та 

шляхи їх розв’язання) – Мюллер Анна; 

 комітет із правових питань (Порушення прав людини. Українці-в’язні 

російських тюрем) – Птіцина Інна; 

 комітет з економічних питань (Допомога країнам, де тривають збройні 

конфлікти) – Хрищата Валерія.  

Команда учнів виступала із політичними заявами (проекти резолюцій) щодо 

позиції країни у питанні, винесеного на обговорення в комітетах. На урочистому 

закритті команда учнів гімназії була відзначена та нагороджена грамотою за активну 

участь у конференції. 

16 березня на території університету економіки та права «Крок», за сприянням 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Київської міської державної адміністрації, КПНЗ «Київська Мала академія наук 

учнівської молоді», вчитель географії Кушнір В.С. та учениці 10-Б класу Михалюк 

Олександра, Бібакова Єлизавета, Білошапка Анна та Штепа Анна відвідали 

V(ювілейний) країнознавчий просвітницький фестиваль: 

«Діалог культур: країни Америки, Австралії та Океанії».  

Уже четвертий рік гімназія разом зі школами-партнерами 

університету «Крок», Асоційованими школами ЮНЕСКО, 

студентами, представниками посольств, партнерами, гостями, 

співробітниками університету приймає безпосередню участь у 

цьому фестивалі. Цього ювілейного рокуми познайомилися з 

культурами Америки, Австралії та Океанії. Учасників заходу 

зустріли урочистою концертно-презентаційною частиною, на 

якій були присутні представники посольств Куби та Еквадору в Україні. З усіх 

представлених країн цих регіонів наша гімназія обрала Нову Зеландію, яку згодом 

представила на фестивалі в англомовній секції. Після секційних засідань нас чекали 

творчі студії. Нам дуже сподобався фестиваль і ми справді поринули у той діалог 

культур, який є таким важливим для побудови сучасного обізнаного, толерантного 

та мирного суспільства.  

19 березня у міському Будинку вчителя пройшла міська конференція 

ПАШЮНЕСКО «Молодь обирає мирне майбутнє». У цій конференції прийняло 
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участь 15 навчальних закладів м. Києва. На конференції були присутні представники 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва,директор музею Великої 

Вітчизняної війни, голова федерації Міжнародного Миру та бійці АТО. Захід 

розпочався з вітального слова директора СЗШ №8, організатора конференції 

Швединської Г.Д., та музичної композиції. Наступними стали презентації діяльності 

шкіл в рамках проектів ПАШ ЮНЕСКО, де наша гімназії в особі Білошапки Анни 

представила свій проект діяльності гімназії на тему «Мир в наших руках». Також 

зворушливим моментом було звернення бійців АТО до молодого покоління нашої 

держави. Головною подією цієї зустрічі стало читання та підписання звернення 

команд конференції до глав держав для збереження миру. Звернення було написано 

шістьма мовами світу: українською, іспанською, німецькою, російською,англійсь-

кою, французькою. Згодом ці звернення будуть відправлені в посольства та 

консульства відповідних держав. Делегація гімназії «Діалог» прийняла активну 

участь у цьому заході в складі: координаторів проекту ПАШ ЮНЕСКО у нашій 

гімназії Таранченко О.М. та Конопля Н.А.,а також учнів Білошапка Анна (10-Б), 

Хівренко Анна (8-А), Ягодка Борис (9-Б),Птіцина Інна (9-Б), Мюллер Анна (9-В), 

Задерейко Єва (8-А) та Шнайдер Владислава (10-А). На урочистому закритті 

конференції усі команди отримали сертифікати та подяки від Національного 

координатора ПАШ ЮНЕСКО Міністерства освіти і науки України Глоби М.К. та 

Директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської державної адміністрації) Фіданян О.Г. 
 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

В Українському домі представники Міністерства освіти і науки України та 

дипломатичної делегації країн Молдови, Грузії та Туреччини 15 травня відкрили 

Міжнародний фестиваль мов та культур «Кольори світу», на який запрошені 

вчителі гімназії Таранченко О.М. та Конопля Н.А. Під час заходу були представлені 

традиційні для різних країн народні промисли та ремесла, що супроводжувалися 

майстер-класами та дегустацією традиційних для різних народів страв. Завершаль-

ною подією Міжнародного фестивалю мов та культур було проведення культурно-

розважальних заходів, спрямованих на знайомство з традиціями, звичаями та 

видами народного мистецтва України та Туреччини. Атмосфера заходу була 

теплою, дружньою та щирою. Усі гості та присутні спілкувалися без мовного 

бар’єру, що давало змогу знайти нових друзів та знайомих. У цей нелегкий для 

країни час надзвичайно важливим є просування та представлення України в 

міжнародному просторі. 
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З прекрасної нагоди – святкування Дня Європи в Україні, що цього року 

стало вкрай символічним та важливим, 16 травня Парк імені Воїнів-інтерна-

ціоналістів зібрав у собі силу-силенну народу. Від самого малечку і до людей 

похилого віку – усі прйшли на святкування цієї значущої дати. Чи то завдяки 

величезній кількості людей, чи то стараннями організаторів цей день для всіх 

присутніх перетворився на справжнісіньку феєрію. Тут тобі і яскраві й колоритні 

намети від освітніх закладів, що презентують різноманітні країни Європейського 

Союзу, наслідуючи костюми й подаючи національні страви тих чи інших держав. Є 

й намети, що просто представляли свої наймасштабніші проекти. Тут тобі і 

захоплюючі майстер-класи з виготовлення тих чи інших цікавинок, тут же і концерт, 

побудований із виступів найкращих творчих колективів та сольних виконавців 

Дарницького району, тут і веселі розваги для дітлахів. Та що тут казати, цей день 

взагалі став справжнім святом дитинства, у який всі поринули до маківки й 

почували себе щасливими та життєрадісними людьми. Не вірите – приходьте 

наступного року й подивіться! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Гімназія «Діалог» представляла свою роботу по проекту асоційованих шкіл 

ПАШ ЮНЕСКО. Для ознайомлення мешканців Дарницького району презентовані 

папки з матеріалами проведених заходів з цього напрямку, відзнаки, якими 

нагороджений колектив гімназії та окремі учні за активну роботу в проектах 

ЮНЕСКО. Змістовні банери, які висвітлюють діяльність гімназії як члена ПАШ 

ЮНЕСКО та багато інших матеріалів, які використовувалися під час проведення 

районних та міських заходів на базі нашої гімназії.  

Підтримати нашу виставку прийшли майже всі вчителі гімназії, багато учнів та 

батьків. 
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Представляли виставку директор гімназії Кузьминець Л.П., заступники 

директора Міхальова А.В., Красна Т.В., Свирида А.В., Лукашов О.К. та керівник 

проекту, відповідальна за роботу напрямку ПАШ ЮНЕСКО Таранченко О.М. 

27-31 травня у рамках фестивалю «Арсенал ідей» учні гімназії взяли участь у 

VI Київській Міжнародній Моделі ООН, ставши делегатами-представниками 

країн: Білошапка Анна – Ангола, Шнайдер Владислава – Нігерія, Птіцина Інна – 

Сирія, Мюллер Анна – Чад. Моделювання ООН – це дипломатична рольова гра за 

участю Української Асамблеї Молоді та Київської міжнародної моделі ООН в 

Україні, яка імітує роботу Організації Об’єднаних Націй з використанням чинних 

правил і процедур організації. Модель ООН є автентичною імітацією конкретних 

органів ООН, комітетів і конференцій, таких як Генеральна Асамблея, Рада безпеки, 

Комісія зі сталого розвитку тощо. Концепція рольової гри моделювання ООН є 

одним з небагатьох інноваційних втілень такої альтернативної освіти для дітей в 

Україні. Відкривали захід Надзвичайний та Повноважний Посол Іспанії в Україні – 

Й.В.Пана Херардо Анхель Бугайо Оттоне – «Культурна дипломатія. Світ після 2015 

року» та Директор Мистецького Арсеналу Наталія Заболотна. Почесним гостем 

заходу стала Перша леді України – Порошенко Марина Анатоліївна, яка звернулась 

до учасників конференції з привітальним словом та зазначила, що Фестиваль 

ставить за мету створення інтерактивного простору для заохочення практичного 

світосприйняття та креативного мислення, творчих та наукових пошуків, 

досліджень, генерування ідей, всебічного розвитку дітей та підлітків. Спеціальними 

гостями конференції були Представництво ООН в Україні, посли іноземних держав 

в Україні та представники дипломатичного корпусу, а саме: Юна Шайхалієва, 

Президент «Всеукраїнської Асамблеї Молоді», Надзвичайний та Повноважний 

Посол Малазії в Україні Й.В. Пана Чуа Теонг Бана, Міністр Посольства 

Аргентинської республіки в Україні Й.В. Пана Хермана Густаво Домінгеса та 

Другий Секретар Посольства Грузії в Україні Олександр Гугуладзе.  

28 травня на конференції обговорюються такі питання:  

1. «Культурна дипломатія. Світ після 2015 року».  

2. «Вплив технологізації на розвиток культури та збереження культурної 

спадщини».  

3. «Імплементація та виконання міжнародних угод як основоположний елемент 

системи захисту та охорони навколишнього середовища. (Кіотський протокол)».  

4. «Доступ до освіти».  

29 травня формуються коаліції та за результатами роботи конференції її 

учасниками буде розроблено спільний проект резолюції з актуальних питань по 

коаліціям. Прийняту у результаті голосування Генеральної Асамблеї Резолюцію 

буде надіслано до Представництва ООН в Україні, до головного офісу ООН у Нью-

Йорку, а також спрямовано представникам влади задля ознайомлення з пропозиція-

ми української молоді щодо вирішенню наявних проблем сьогодення. Участь у 

конференції дає нашим учням можливість відчути себе фаховими дипломатами, 

обговорювати нагальні міжнародні питання та способи їх вирішення, докладно 
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ознайомитися з діяльністю ООН. Наші учні вважають, що повага і визнання 

культурного різноманіття та культурна дипломатія як метод просування цих 

цінностей є фундаментом будь-якої ефективної міжнародної взаємодії.  

 

 

 

 

 

 

 
 

У 2014-2015 навчальному році в гімназії «Діалог» працював гурток «Юних 

інспекторів руху» (ЮІР). Керівником гуртка призначено вчителя курсу «Захист 

Вітчизни» Шило І.І. 

Теоретичні та практичні заняття проводилися відповідно до календарного 

плану, затвердженого директором гімназії «Діалог». В гуртку налічувалося 16 учнів. 

Мета роботи гуртка: 

 підвищення контролю за поведінкою дітей на вулиці; 

 широка пропаганда правил дорожнього руху серед учнів; 

 контроль за здійсненням руху пішоходів по пішохідному переходу типу 

«зебра» по вулиці О.Кошиця біля входу на територію гімназії. 

За 2014-2015 навчальний рік проведено 34 теоретичних та практичних занять. 

Практичні заняття гуртківців відпрацьовували на макеті перехрестя, яке виконане на 

шкільному подвір’ї. Знання правил дорожнього руху гуртківців перевірилися на 

комп’ютерах автошколи «Містраль-М»,яка орендує приміщення в гімназії.В жовтні 

на шкільному майданчику гуртківці відпрацювали елементи володіння велосипедом: 

рух по колу, «вісімка», «зіг-заг», проїзд по місту та інші. 

Протягом навчального року гуртків опрацювали інструкції «Дорожньо-транс-

портна безпека під час екскурсій, культпоходів та організованих виходів з гімназії», 

«Інструкція з охорони праці під час групових поїздок, пішохідних екскурсій, 

пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів», «Правила перевезень автомо-

більним транспортом», «Надання першої медичної допомоги при травмуванні». 

Європейський клуб «Меридіан» 

Діяльність Євроклубу: 

 засідання Євроклубу; 

 урок-гра до Всесвітнього дня туризму «Подорож по Європі»; 

 проведення вікторини «Let’ssingEnglishsong»; 

 інформаційно-пізнавальна година до Міжнародного дня ООН; 

 ознайомлення зі святом Хелоуін у різних країнах світу та проведення свята з 

учнями 7-8 класів; 

 вечір, присвячений англійській поезії; 

 проведення  та інсценування свята День Подяки;  
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 віртуальна подорож з учнями по європейським університетам. Освіта за 

кордоном (Польща, Австрія, Чехія та ін.); 

 перегляд учнівських презентацій «Я маю право …», «Я зобов’язаний …»  до 

Всесвітнього дня дитини; 

 організація та проведення виховного заходу до Дня Святого Миколая; 

 проведення новорічних та різдвяних свят; 

 інсценування відомих англійських казок; 

 участь у проведенні декади іноземної мови; 

 участь у проведенні свята День святого Валентина; 

 робота зі статтями англомовних газет та журналів; 

 урок на тему: «Easter». Святкування Великодня в англомовних країнах; 

 брейн-ринг «Чи знаєш ти Європу?»; 

 написання листа друзям з інших країн через всесвітню мережу Інтернет; 

 он-лайн спілкування з іноземцями. 

У 2014-2015 навчальному році з членами клубу проведено також наступні 

заходи: 

25 вересня - «ПорівняльнахарактеристикасистемосвітиСШАтаУкраї-ни» 

Мета:розвивати вміння вести бесіду у зв’язку з ситуацією, поглибити знання 

студентів щодо особливостей освітніх систем США та України, вдосконалювати 

навички розуміння презентованої інформації носієм мови. 

 Заняття було проведено разом з волонтером фонду «Корпус Миру», випуск-

ницею Вірджинією Гендерсон, яка є  випускницею Валдостського державного 

університету (штат Джорджия). 

Була презентована детальна розповідь про систему освіти США, учні мали 

можливість обговорити переваги та недоліки особливостей навчання на різних 

етапах обох країн. З великим інтересом учні познайомились з цікавими та 

нетрадиційними методичними прийомами, що продемонструвала Вірджинія з 

досвіду її роботи з українськими учнями над виробленням навичок читання. Отже, 

проведена зустріч допомогла не тільки поглибити знання про країну, мова якої 

вивчається, поспілкуватися з її носієм, а також збагатити власті знання з методики 

викладання англійської мови. 

16 жовтня - «США – країнамрій»  

Мета:розвивати навички роботи з граматичним матеріалом. Удосконалювати 

навички читання та розуміння автентичного тексту з повним розумінням змісту. 

На занятті було розглянуто географічні, кліматичні та культурні  особливості 

США. Учні дізнались цікаві дані про різні штати, було презентовано перелік 

неймовірних та визначних фактів щодо цієї країни. Одним із завдань, після 

опрацювання нової лексики, було запропоновано скласти портрет середньостатис-

тичного мешканця Сполучених штатів, розказати про його головні пріоритети, 

вільний час та причини пишатися своєю Батьківщиною.  
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 23 січня - «Американська мрія та ті, хто її досягли» 

Мета: вдосконалювати навички складання монологів, поглиблювати знання з 

граматичної теми Future-in-the Past, розширювати соціокультурну компетенцію. 

На занятті учні ознайомились з різними поглядами соціологів та видатних 

людей на таке соціальне явище як «Американська мрія», дізнались про історію його 

виникнення, складали монологічні висловлення щодо власного бачення даної реалії 

з використанням нових лексичних одиниць.  

14 лютого - «РомантикаДняСв. Валентина»  

Мета:розширити словниковий запас, розвивати навички комунікативного 

спілкування. 

Святковий настрій романтичного свята сприяв продуктивній роботі. Учням 

було запропоновано індивідуальні завдання-валентинки з найбільш цікавими 

цитатами та прислів’ями про кохання та романтичні стосунки. Учні мали 

можливість висловити власні коментарі щодо запропонованих цитат, активно 

доповнювали відповіді один одного. Учасники заняття поділились враженнями про 

найкращі подарунки, що їм доводилось отримувати чи дарувати в День Св. 

Валентина.  

12 березня - «Американський та Британський варіанти англійської мови» 

Мета:вдосконалювати навички складання діалогів, розширювати соціокуль-

турну компетенцію. 

Заняття було присвячено аналізу американського та британського варіантів 

англійської мови. Були розглянуті приклади, що найяскравіше демонструють 

різницю цих варіантів  на граматичному, фонетичному,лексичному рівнях.Учні 

перекладали ідентичні речення з урахуванням вживання як американської так і 

британської лексики. 

17 березня - «Політична система США та Великобританії» 

Мета: вдосконалювати навички монологічних висловлювань, розширювати 

соціокультурну компетенцію, поглибити знання про тривалі часи. 

На занятті були розглянуті специфічні особливості політичного устрою 

англомовних країн, визначено відмінності законодавчої, виконавчої та судової 

системи. Учні активно обговорювали переваги та недоліки кожної системи, 

визначили основні функції та обов’язки президента та прем’єр-міністра, порівняли з 

устроєм України.  

14 квітня - «Сучасні королівські родини» 

Мета: розвивати навички використання теперішнього тривалого часу. Удоско-

налювати вміння читання та розуміти автентичний текст з повним розумінням 

змісту під час аудіювання. 

Учням було запропоновано скласти родинне дерево британської родини 

монархів за останні 3 століття на основі прослуханого тексту. Була опрацьована 

лексика, що відображує родинні зв’язки, студенти, розділені на групи, мали 

можливість, скласти портрет (опис зовнішності та характеру) одного з членів 
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сучасної королівської родини Британії. Було розглянуто статтю про інші сучасні 

королівські подружжя. 

 

7. Робота з основних напрямків виховної роботи 
 

а) національно-громадянське виховання 

2 жовтня учні 8–В класувідвідав літературно–

меморіальний музейТ.Г.Шевченка. В ньому висвітлю-

ється один з київських періодів життя Т.Шевченка. 

Музей розміщується в дерев’яному будиночку, який 

спорудив ще в 1835 р. чиновник Іван Житницький, який 

спеціально розроблений для вузьких вуличок та 

провулків Києва. У цьому будинку навесні 1846 р. 

оселився Т.Шевченко та двоє його приятелів. Помешкання Шевченка складалося з 

невеликої кімнати, вікна якої виходили на вулицю, та майстерні на масандрі. Тут 

великий поет провів щасливий рік, сповнений цікавих зустрічей та творчої роботи. 

В кімнаті меморії зібрані найцінніші експонати: офорти Т.Шевченка з автографами, 

«Кобзарі» з дарчими написами автора, одяг Т.Шевченка. Біля будинку розбитий 

характерний для київських садиб XIX ст. фруктовий сад та квітник. Ще й досі росте 

в ньому престара шовковиця, сучасниця Т.Шевченка, - 

єдине дерево, що збереглося з тих давніх часів. Цей 

музей дуже цікавий і завдяки ньому я дізнався більше 

про видатного українського поета – художника та 

період перебування його в нашому місті. 

Ось і наближається до кінця рік, присвячений 200-

річчю з дня народження величного майстра слова й 

пензля, закоренілого батька українського народу, 

Т.Г.Шевченка. З неабиякої нагоди учні 8-А класу подалися на пошуки нових цікавих 

і потаємних фактів та історій із життєпису письменника, про тяжкі випробування, 

які випали на роки життя світила української писемності. А шлях їх пролягав до 

бібліотеки №133.  

В бібліотеці №133 для учнів 8-А класу проведений захід, присвячений 200-

річчю з Дня народженнявеличного майстра слова й 

пензля, закоренілого батька українського народу, 

Т.Г.Шевченка. Саме там зібрались люди, на чолі із Іваненко 

К.Г., завідуючою бібліотекою, які ретельно вивчають, 

шанують та плекають й несуть через роки біографію 

Шевченка та й загалом цілу історію могутньої держави – 

України. Це можна було помітити навіть із інтер’єру 

читальної зали, яку прикрашав своєю присутністю чудовий 

портрет такого вже задумливого, журливого і знедоленого, але 

цілеспрямованого, волелюбного і вірного своєму народові 

Кобзаря. Темою захоплюючої літературної години була «Козацька святиня, оспівана 
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Шевченком». Головний бібліотекар центральної районної бібліотеки ім. Василя 

Стуса, Сенько К.Ю., повідала невідомі раніше цікаві історії із бурхливого життя, а у 

більшості - юності Шевченка. Заворо-жуюча своєю непередбачуваністю розповідь 

про тяжку, але цікаву долю величної особистості додала дітям наснаги розширювати 

й поглиблювати своє уявлення про життя та творчість незабутнього і незатьмарного 

письмен-ника, художника, а головне – патріотаТ.Г.Шевченка. 

28 листопада в гімназіївідбулася районна конференція асоційованих 

шкілЮНЕСКО, присвячена закриттю року Т.Г.Шевченка в Україні. На 

конференції з привітальним словом виступили директор гімназії Кузьминець Л.П. та 

член спілки письменників України, лауреат премії ім. В.Симоненка Страшенко О.І. 

У конфере-нції взяли участь учні нашої гімназії та інших шкіл Дарницького району, 

а саме: гімназія №267, гімназія №261, гімназія №323, Слов’янська гімназія, гімназія 

№290, гімназія №315, гімназія №291, Скандинавська та Інженерна гімназії. У секції 

«І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній,новій, не забудьте пом’янути незлим, тихим 

словом» виступила Яременко Вікторія (10-В). Секція «Шляхами Кобзаря» 

представлена виступом Хівренко Анни (8-А). А в роботі секції «Через віки звучить 

Тараса слово» взяла участь Голованова Валерія (10-В). На секціях учні не тільки 

ділилися своєю інформацією про заходи,які проводилися у навчальних закладах, але 

розгадували ребуси та кросворди. Також учні 5-их класів читали власні поезії. 

Закінчилася конференція врученням сертифікатів та концертом, в якому брали 

участь учні 7-Б, 7-В, 7-Г, 9-В та 11-Акласів. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Існують свята, спільні у своєму значенні для усього українського народу. 

Одним з таких свят є День Соборності України – день єдності та довгоочікуваної 

цілісності її етнічних територій. Вже вкотре цей день вшановують і у нашій гімназії. 

22 січнязусиллями учнів 11–Б класу актова зала на один урок стала чи не 

найсвітлішим приміщенням гімназії «Діалог». А осяяли її щемна поезія й чуттєва 

пісня. Потужне враження залишили по собі старшокласники, які приклали багато 

зусиль для того, щоб донести до кожного учня гімназії слова гордості за свою 

Батьківщину! Щирі слова класного керівника 11– Б класу Заболотної С.І, влучні 

вірші, продекламовані учнями та чудові українські пісні, виконані Гандарук А., 

Пензєвою І., зачепили кожне серце. Згадали усе: і розчулене минуле, і тривожне 

сьогодення, і непевне майбутнє. Темна хмара суне нашим небом. Проте, якщо з 

кожної щирої сльози, що непрохано скотилась по щоках наших учнів і вчителів, 

узяти промінь, то країну осяють тисячі Сонць. 
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22 січня в бібліотеці №133 для учнів 9-В класу 

проведена історична година «Соборна мати 

Україна – одна на всіх як оберіг», присвячена Дню 

Соборності України. Головний бібліотекар з масової 

роботи ЦРБ ім. В.Стуса Лучканіна О.І. розповіла 

учням про те, як тривалий час українські землі були 

розділені кордонами двох імперій. Однак українці 

мріяли про єдність та власну державу. 22 січня 1919 р. 

представники Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної 

Республіки ухвалили Акт Злуки – українські землі об’єдналися в єдину державу. Так 

постала соборна (об’єднана) Україна. Гімназисти переглянули документальний 

фільм про історичні події 1919 року та про «Ланцюг єдності» між Львовом і Києвом 

1990 року. По завершенню заходу всі присутні виконали Гімн України.  

Напружена ситуація в країні вимагає виваже-

них і рішучих дій не тільки від дорослих, але й від 

дітей. Так, у рамках гуманітарної акції«Допомо-

жемо разом ровесникам зі Сходу», яку започат-

кував Центральний друкований орган Міністерства 

оборони України журнал «Військо України», учням 

гімназії було запропоновано надати своїм друзям зі 

Сходу допомогу у вигляді зошитів, щоденників, м’яких іграшок, солодощів. Учні та 

педагоги з великим ентузіазмом взялися до збору допомоги. Ними було зібрано 

понад 1000 м’яких іграшок, 500 книжок, декілька ящиків солодощів та багато 

канцелярського приладдя та шкільних зошитів. Зібрані речі школярі разом із 

адміністрацією гімназії передали заступнику головного редактора журналу 

Мирончуку А.П. «У гімназії «Діалог» педагоги та 

учні вважають своїм обов’язком підтримати школярів 

Сходу та цією благодійною акцією зайвий раз 

нагадати їм, що у серці України – столиці нашої 

держави місті Києві, пам’ятають про них та завжди 

готові допомогти!» – каже директор гімназії 

Кузьминець Л.П. 

Вже цілий рік промайнув із початку трагічних 

подій на Майдані Незалежності. Час сплив, а пам'ять залишилась. Гідність за 
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визначенням – це особливе моральне ставлення людини до самої себе, і ставлення 

до неї з боку суспільства, у якому визнається цінність особистості. І коли цю 

гідність, що виховувалась у людини роками, пригнічують, стає боляче на душі. Коли 

пригнічують гідність народу, стає Майдан. Стає вдвічі. Масштабно стає. Стає проти 

корупції, зневажливості, байдужості, зрадництва.  

5 березня відбувся відкритий урок української літератури в 9-В класі «Заклик 

доконсолідації нації в посланні «І мертвим, і живим, і ненародженим…» 

Т.Г.Шевченка» (учитель Дмитрієва Д.М.), з метою вшанування пам’яті Великого 

Кобзаря. Дев’ятикласники продемонстрували широкі можливості роботи з текстом 

художнього твору. Урок засвідчив, що учні усвідомлюють ідейну та змістову 

глибину послання, орієнтуються у його складній композиції, виявляють різні 

настроєві інтонації ліричного героя твору. Школярі переконалися у тому, що Тарас 

Шевченко – не лише видатний поет, а й мислитель, пророк української нації. Форма, 

обрана вчителем для відкритого уроку, - «урок відкритих думок», уповні була 

реалізована дев’ятикласниками. Урок не залишив байдужими ані учнів, ані гостей 

заходу. 

 

 

 

 

 

 
 

5 березняв нашій гімназії пройшов КВК знавців творчості Т.Г.Шевченка 

серед 9-их класів. Вчителі української мови та літератури підготували цікаві 

запитання, пов’язані з творчістю Т.Г.Шевченка. У змаганні було шість турів:  

 І тур – «Знання біографії Шевченка»;  

 ІІ тур – «Історія у творах Шевченка»; 

 ІІІ тур – «Знання поетичних творів Шевченка»; 

 IV тур – «Чарівний світ поезії Т.Г. Шевченка»; 

 V тур – «Гра з глядачами».  

 VI туру - «Домашнє завдання». 

Також кожен клас представляв певний період творчості Шевченка. 

Переможцями у КВК стали: І місце – 9-В клас, ІІ місце – 9-А, ІІІ місце – 9-Г та 9-В 

класи. 
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11 березняу 5-А класі класним керівником Крижанівською О.Б.відбувся 

виховний захід «Єдиний скарб у тебе – рідна мова». 

Мета заходу: розширити знання дітей про 

Україну, українську мову, збагачувати словниковий 

запас учнів, розвивати мовлення, виховувати любов 

до рідної мови. Мова – це великий дар природи. У 

світі налічується близько 3 тисячі мов. І у кожного 

народу вона своя. І серед них – ніби запашна квітка в 

чудовому букеті - українська мова. Наш народ 

створював свою мову віками. Її багатство і краса, 

мелодійність і витонченість визнано світом. У 1928 році у Парижі на Міжнародному 

конкурсі мов українська мова зайняла ІІІ місце (після французької і перської). 

Українська мова входить до групи найбільш розвинених і досконалих мов. І тому 

вона займає належне місце у світі. Учні 5-А класу під час заходу розповідали вірші 

про мову та Україну, зробили інсценізацію байки «Зустріч друзів», слухали пісні 

українських виконавців про мову, дивилися відео. Захід сподобався учням та 

запам’ятається на довгий час. 

15 квітня в гімназії проходив День вишиванки. 

Учні 5-их класів відвідали українську світлицю, що 

розташована в гімназії. Під час виховного заходу 

«Українські народні свята та звичаї» вчитель української 

мови та літератури Куценко В.В. розповіла про побут 

наших предків, історію народної вишивки та значення 

символіки орнаментів посуду, рушників, чоловічих та 

жіночих сорочок, віночків, якими дівчата прикрасили волосся. Дівчата та хлопці 

розповідали, які традиції існують в їхніх родинах щодо святкування Великодня, 

читали вірші, присвячені символам та звичаям українського народу. 

На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації 

основних сфер життєдіяльності населення. Збільшується кількість вчинених 

злочинів із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, тяжкі і особливо тяжкі 

злочини здійснюються з нечуваною жорстокістю, стрімко зростає кількість 

правопорушень у сфері економіки. 

Недосконалість системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей, 

спричиняють збільшенню злочинів, учинених повторно. 

Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функції сім’ї, 

зменшення кількості позашкільних гуртків і секції за місцем проживання призводять 

до збільшення кількості правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю, 

випадків утягнення дітей дорослими у злочинну діяльність. 

В гімназії «Діалог» розуміють, що активну в правовому відношенні людину 

потрібно формувати змалку, особливо в шкільному віці. Перед школою стоїть 

завдання розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу 
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відповідальність перед суспільством і державою, виховати молодих людей в дусі 

безумовного дотримання норм права і моралі. 

В гімназії «Діалог» видані накази: 

 «Про проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права»; 

 «Про підсумки проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права»; 

 «Про проведення тижня захисту прав дітей, попередження жорстокості та 

насильства»; 

 «Про підсумки проведення тижня захисту прав дітей, попередження 

жорстокості та насильства»; 

 «Про проведення місячника правових знань, профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі 

в гімназії «Діалог»; 

 «Про підсумки проведення місячника правових знань та профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському 

середовищі»; 

 «Про профілактику бездоглядності правопорушень алкоголізму, наркоманії та 

СНІДу серед учнів гімназії «Діалог»»; 

 «Про створення комісії з профілактики правопорушень»; 

  «Про попередження проявів жорстокості серед учнів гімназії та забезпечення 

захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства»; 

 «Про заборону користування мобільними телефонами і планшетами під час 

навчально-виховного процесу; 

 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів гімназії». 

 «Про заборону паління в гімназії «Діалог»; 

 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства»; 

 «Про проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної та антитютюнової 

пропаганди»; 

 «Про підсумки проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної та 

антитютюнової пропаганди». 

В гімназії «Діалог» розроблені заходи: 

 комплексний план заходів щодо превентивного виховання учнів на 2013-2015 

роки; 

 план заходів по забезпечення соціального захисту учнів гімназії на 2014-2015 

навчальний рік; 

 план заходів по попередженню вживання алкоголю, паління та ведення 

здорового способу життя на 2014-2015 навчальний рік; 

 заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів гімназії 

«Діалог» на 2014-2015 навчальний рік; 

 план заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської 

молоді на період до 2015 року; 
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 заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілак-

тичної роботи в гімназії на 2014-2015 навчальний рік; 

 план заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного 

або психічного насильства та попередження проявів жорстокості серед учнів 

гімназії «Діалог» на 2014-2015 навчальний рік; 

 план заходів профілактики в гімназії «Діалог» ксенофобських та расистських 

проявів серед учнівської молоді на 2014-2015 навчальний рік; 

 план заходів щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та 

негативних явищ в учнівському середовищі гімназії на 2014-2015 навчальний 

рік; 

 план заходів на виконання концепції громадського виховання учнів в гімназії 

«Діалог» на 2014-2015 навчальний рік; 

 заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів гімназії 

«Діалог» на 2012-2015 роки; 

 план роботи по превентивному вихованню дітей та підлітків гімназії «Діалог» 

на 2014-2015 навчальний рік. 

«Без сумніву, будь-яка держава повинна мати власний «фундамент» - саме 

цими словами почала свою глибинну й пізнавальну розповідь директор музею 

Державної податкової служби України, що прослухали 16 вересняучні 8-А класу. 

Наразі так званим «фундаментом» нашої країни є її бюджет. Незважаючи на те, 

мізерний він, чи неосяжний, він завжди утримував і досі утримує усі гілки розвитку 

України у ладі. Проте кожен із нас розуміє: бюджет без нагляду не витримає, і 

впавши одного разу розіб’ється вщент. Тому ще з давніх-давен за ним уважно й 

завбачливо наглядає Податкова служба. Виявляється, ще наші далекі пращури 

сплачували податки державі, у якій проживали.  

В невеликому приміщенні музею розміщена тьма-тьмуща цікавих експонатів, 

кожен із яких має свою історію, призначен-ня, деякі – навіть власника. Дитячі 

роботи, присвячені необхідності в регулярних виплатах, рахувальні прилади, 

податкові декларації та навіть спецодяг працівника податкової поліції – навряд чи 

серед усіх цих надбань людства можна виділити щось найважливіше, найцінніше і 

найцікавіше. Було повідано чимало захоплюючих історій та мудрих настанов. 

Екскурсія завершилась на позитивній ноті – на перегляді доброзичливого й 

повчального мультфільму, метою якого стало навчити майбутні покоління 

допомагати державі розвиватися, сплачуючи податки. Сподіваємось, що десь у 

глибині свідомості кожного учня сплата податків назавжди закарбувалось як 

обов’язок гідного громадянина своєї держави. 

Активну в правовому відношенні людину потрібно формувати з малку, 

особливо в шкільному віці! Перед школою стоїть завдання розширити правові 

знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і 

державою, виховувати молодих людей в дусі безумовного дотримання норм права і 

моралі. 



83 
 

На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Національної 

програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 

18.10.2001 року №992, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 03.08.2012 року №888 «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики 

правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», наказу 

управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 

15.09.2014 року №234 «Про проведення місячника правових знань, профілактики 

дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середо-

вищі», наказу по гімназії від 23.09.2014 року №222 «Про проведення місячника 

правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та 

негативних явищ в учнівському середовищі гімназії «Діалог» та з метою поглиблен-

ня правових знань учнів, попередження правопорушень та негативних явищ серед 

школярів району в період з 01 по 31 жовтня 2014 року  проводивсямісячник 

правових знань та профілактики дитячої бездоглядності, правопору-шень і 

негативних явищ в учнівському середовищі. 

Багато цікавих заходів в програмі місячника провели класні керівники 9-их 

класів: Поліщук Л.О., Мельник О.К., Філаретова А.О., Грудова Л.Р., 10-их класів: 

Конопля Н.А., Таранченко О.М., Слєпакова Н.І., Колісник А.В. – 5-Г класу, 

Тихоненко Ю.М. – 6-В класу, Корнелюк Т.Є. – 7-В класу, Гаврилюк Ж.М. – 8-А 

класу. 

Протягом місячника класні керівники провели виховні години «Права і 

обов’язки громадян України» - 5-7 класи, «Закон і підліток – 8-9 класи та «Ми і 

Закон» - 10-11 класи. 

09 жовтня соціальний педагог Малецька С.О. провела соціальні диктанти: 

 «Право і Закон» з учнями 7-В класу;  

 «Неправомірна поведінка» з учнями 7-Б класу.  

16 жовтня проведено зустріч учнів 10-Б та 10-В класів з соперуповноваженим 

кримінальної міліції Дарницького РУ МВС в м. Києві Хомюком Ю.І. 

17 жовтня вчитель права Конопля Н.А. провела перегляд фільму «Історія прав 

людини» з наступним його обговоренням. 

Вчитель права Конопля Н.А. провела правові бесіди з учнями:  

 «Немає прав без обов’язків» - 5-А класу;  

 «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей» - 6-А класу; 

 «Державні символи України» - 7-А класу; 

 «Я – громадянин і патріот держави» - 8-А класу; 

 «Твоя правова культура» - 9-А класу.  

Великі перспективи очікують на Юних послів миру та волонтерів:  

 участь у конференціях в Україні; участь у всеукраїнських конкурсах;  

 цікаві екскурсії та заняття;  
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 можливість навчатися писати статті та звіти про діяльність з подальшою 

їхньою публікацією;  

 проведення телемостів з однолітками або миротворцями з інших країн;  

 зустрічі з відомими людьми, які досягли в своєму житті успіхів;  

 зустрічі з іноземними волонтерами, участь у спільних проектах.  

І, нарешті, можна підвести підсумки. Юні посли миру – це ті люди, які втілюва-

тимуть у життя цілі й завдання Федерації всесвітнього миру, резолюції ООН та 

усвідомлюватимуть єдине братерство через культурний обмін тощо. Нещодавній 

захід заклав основу співпраці усіх асоційованих шкіл ЮНЕСКО та об’єднав їх у 

єдину, неподільну та дружню родину. 
 

 

  

 

  

 

 

До Дня Толерантності учні 10-А, 10-Б та 11-А класів з вчителем правознавства 

Коноплею Н.А. брали участь у ІІІ міській науково-практичній конференції 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. Києва «Філософські основи духовних цінностей як 

істина миру. Толе-рантність як внутрішній ресурс розвитку особистості та 

суспільства» на базі ліцею міжнародних відносин №51.  

Значну роботу в програмі місячника провела психолог Малецька О.О. та 

соціальний педагог Малецька С.О. Вони провели бесіди «Психологічні причини 

вживання нікотину», «Історія виникнення тютюнопаління» з учнями 9-их класів.  

Соціальний педагог Малецька С.О. провела:  

 практичне заняття «Мої права і права інших людей» з учнями 5-их класів; 

 практичне заняття «Вплив однолітків – як причина тютюнопаління» з учнями 

8-Б класу;  

 переглянула фільм «Станція призначення – життя» з учнями 11-их класів; 

 перегляд відео-лекції «Вся правда про наркотики» з класними керівниками та 

розглянули питання профілактики психоактивних речовин.  

Психологом Малецькою О.О. та соціальним педагогом Малецькою С.О. 

організовано консультативний пункт для батьків з питань труднощів у сімейному 

вихованні.  

 Протягом навчального року працювала юридична клініка, яку вели для учнів 

студенти та викладачі Національної Академії МВС України.  

Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. разом з психологом 

Малецькою О.О. та соціальним педагогом Малецькою С.О. провели методичну 

нараду з класними керівниками з питань роботи з учнями, які потребують додат-

кової уваги. Класним керівникам дані рекомендації по вивченню особистості дитини 
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та складання психолого-педагогічної характеристики. Протягом місяця проводився 

контроль за відвідуванням уроків учнями, запізнень ними на перші уроки. 

Завідуюча бібліотекою №133 Іваненко К.Г. та класний керівник 10-А класу 

Конопля Н.А. провели з дітьми круглий стіл «Права дитини - право на майбутнє». 

Значну роботу в програмі місячника провів заступник директора з виховної 

роботи Свирида А.В. провів виховні бесіди в 5-В, 5-Г, 6-В, 7-В та 8-В класах. З 

учнями проведено обмін думками з питань дотримання внутрішнього розпорядку 

роботи гімназії, виконання вимог, Статуту гімназії, дотримання Положення про 

шкільну форму для учнів гімназії. Переглянуто та доповнено «Єдині вимоги до 

учнів гімназії», які затверджені на педагогічній раді. 

Активно допомогла в проведені місячника завідуюча бібліотекою Вепренцева 

С.І. Вона поновила літературу в постійно діючому куточку з проблем негативних 

явищ серед неповнолітніх, надавала допомогу класним керівникам в підготовці 

бесід. 

16 листопада – День Толерантності.Учениці 10-А класу Думбадзе Олена та 

Ястремська Тетянаприймали участь в акції «Створення міста толерантності» 

тапізнавальному квесті «Вулицями толерантності». За підсумками краєзнавчого 

квесту команда учнів гімназії посіла почесне ІІ призове місце (26 балів), також 

команду відзначили Сертифікатом за активну участь у заході, адже дівчата пройшли 

маршрут за 12 хвилин.  

18 листопада учениці Білошапка Аня (10-Б), Ласа Аліна та Сафронюк Дар’я 

(11-А) у рамках ІІІ міської науково-практичної 

конференції приймали участь у секції «Толерантність і 

демократизація суспільства». Завдання секції полягало у 

створенні Шкільної демократичної толерантної держави: 

І етап: створення символіки шкільної держави (розробка 

емблеми шкільного самоврядування); 

ІІ етап: створення Шкільної Конституції.  

    Мета проекту: сприяти формуванню в учнів правової й політичної культури, 

становленню суспільно активної, соціально компетентної особистості, що знає й 

поважає права людини, що вміє відстоювати й захищати їх, взаємодіючи в 

шкільному демократичному просторі. За активну участь у роботі секції команду 

учнів гімназії «Діалог» відзначили іменним Сертифікатом. Щиро віримо, що наші 

учні завжди будуть щирими, толерантними та гідними громадянами України. Адже 

толерантність є основою нашого буття.  

19 листопада відбулася п’ята зустріч Юних послів Миру в гімназії «Діалог». 

Ми гостинно прийняли всіх учасників проекту «Юний посол миру», асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО Дарницького району м. Києва. Цей захід-тренінг проводив Ільїн 

М.В., голова правління Федерації Всесвітнього миру. Атмосфера заходу була 

теплою, комфортною та продуктивною. Для початку учням повідомили про 

найбільші афери світу, згодом – про необхідність у духовній та моральній освіті, а 

не лише академічній. Друга частина зустрічі, присвячена обговоренню створення та 
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реалізації проекту. Учениця 8-А класу Хівренко Аннапершою представила розробку 

свого проекту до святкування Всесвітнього дня телебачення, прийнятого ООН, після 

чого, його затвердили координатори «Юних послів миру». Цей проект передбачає 

наступні заходи: 

 зустріч з журналістами радіо та телебачення; 

 моніторинг учнів 5-11 класів «Чи можу я прожити без телебачення?»;  

 конкурс для 8-11 класів на кращу пародію різних українських програм 

телебачення. 

 
 

 

 

 

 
 

20 листопада до Всесвітнього дня телебачення в гімназії відбулися зустрічі з 

ведучою інформаційних програм першого каналу Національної радіокомпанії 

України Аллою Нестеренко та українським військовим журналістом, керівником 

Управління пресслужби Адміністрації Президента України, речником Інформацій-

но-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України, Андрієм 

Лисенком. Об 11:30 учні та вчителі мали змогу поспілкуватися з пані Аллою, яка 

поділилася власним журналістським досвідом. Адже наша гостя –професіонал 

прямо ефірного мовлення, яка 20 років пропрацювала на вітчизняних радіостанціях. 

Вона провела тренінг ораторського мистецтва, використовуючи ранкові 

інформаційні матеріали. Всі бажаючі мали змогу потренувати свою дикцію, але 

перед тим прослухавши настанови Алли Нестеренко. О 15:20 відбувся семінар з 

Андрієм Лисенком, який з радістю поділився своїм досвідом з учнівською аудито-

рією. Він розповів, як став журналістом, а також про специфіку телебачення, його 

вплив на людину, зокрема на зростаюче покоління. Учні ставили питання про 

обов’язковість / необов’язковість здобуття освіти для освоєння професії журналіста. 

На що пан Андрій відповів: «Добре мати хорошу освіту, тому що вона допоможе в 

подальшому житті». «Кожна людина повинна йти до своєї мрії. Якщо в тебе щось не 

виходить не можна опускати руки! Ні в якому разі! Треба йти вперед і трощити всі 

стіни!» 
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На виконання Плану заходів  щодо профілактики правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 року №888, Плану заходів з 

формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у 

суспільстві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 11.06.2012 року №677, Плану заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року №1312, Плану заходів  

щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 року №827, 

наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації 

від 04.11.2014 року №283 «Про проведення декади захисту прав дітей, 

попередження жорстокості та насильства», наказу по гімназії від 10.11.2014 року 

№268 «Про проведення декади захисту прав дітей, попередження жорстокості 

танасильства» та з метою поглиблення правових знань учнів, попередження 

негативних явищ в учнівському середовищі в період з 20 по 30 листопада в гімназії 

проведено декаду захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства.  

Тиждень проходив у відповідності до затвердженого плану заходів.  

На нараді при директорі з педагогами, обговорено «Конвенція ООН про права 

дитини», Закон України «Про охорону дитинства» та законодавство України в галузі 

освіти в частині збереження фізичного,  духовного, психічного здоров’я та поваги до 

людської гідності дитини. Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. 

ознайомив педагогічних працівників з явищем насильства – булінг. 

Практично в кожному класі протягом декади проведено по кілька заходів, 

направлених на попередження жорстокості та насильства. 

19 листопада вчитель права Конопля Н.А. провела з учнями 5-А класу відео-

лекцію «Право дитини на щастя». В цей же день відбулося засідання юридичної 

клініки «Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення прав 

дитини», яке провели студенти Академії МВС України.  

Вчитель образотворчого мистецтва Долгіх В.О. провів конкурс малюнків «Я 

захищаю свої права». Кращими виявились роботи Войтенко Дмитра – 11-А класу, 

Марач Олени – 11-Б класу та Берегового Тараса -11-В класу. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року 

№815 «Про затвердження плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського 

тижня права», наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації від 28.11.2014 року №308 «Про проведення заходів у рамках 

Всеукраїнського тижня права» наказу по гімназії від 01.12.2014 року №283-б «Про 

проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права» та з метою формування 

в учасників навчально-виховного процесу високої правової культури в період з 8 по 

13 грудня в гімназії проходив Всеукраїнський тиждень права.  

Тиждень проходив у відповідності до затвердженого плану заходів. У програмі 

тижня проведено багато цікавих заходів. 
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10 грудня класні керівники 5-11 класів з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини провели Всеукраїнський урок «Права людини». 

Протягом тижня класні керівники 5-11 класів провели тематичні виховні 

години:  «Дивись не забудь, людиною будь» - 5-8 класи та «Права людини: історія і 

сучасність» - 9-11 класи. 

Вчитель права Конопля Н.А. провела з учнями: 

 тематичну бесіду «Чи всі люди мають однакові права», захист проектів «Права 

очима дітей» - 5-А класу; 

 перегляд презентацій та відео-фрагментів «Права людини», захист проектів – 

7-А класу; 

 тематичну бесіду «Дивись не забудь, людиною будь» - 8-А класу; 

 перегляд презентації та відео-фрагментів «Права людини» та правовий турнір 

«Закон і ми» – 9-А класу; 

 тематичну бесіду «Міжнародно-правові стандарти прав людини» - 11-А класу. 

Протягом тижня діяла виставка газет правового змісту, які підготували учні 5-9 

класів. Кращі газети підготували учні: 8-А класу – класний керівник Гаврилюк 

Ж.М., 8-Г класу – класний керівник Буряк В.А., 10-А класу – класний керівник 

Конопля Н.А.  

Вчитель образотворчого мистецтва Долгіх В.О. провів конкурс малюнків 

«Права очима дітей». За підсумками конкурсу відзначені кращі роботи учнів: 

Берегового Тараса – 11-В класу, Павленко Анни - 11-Б класу, Марчук Анна та 

Марчук Ольга – 10-Б класу. 

Завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. створила постійно діючу виставку 

літератури на правову тематику. В цілому тиждень пройшов на високому рівні. 

З 26 січня по 06 лютогоу гімназії проходила декада історії 

таправознавства.Цього року декада досталь насичена цікавими, як суто 

інтелектуальними, так розважальними заходами. Учителі історії та правознавства 

проводили різноманітні творчі конкурси, історичні та правові турніри серед учнів 

гімназії: 

 проект «Життя та побут козаків», створення буклетів та макетів для 5-их 

класів; 

 відкритий урок вчителя історії Буряк В.А. у 8-В класі «Національно-визвольна 

війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького»; 

 історичний турнір «Становлення та розвиток Київської Русі» для 7-их класів: І 

місце – розділили команди учнів 7-В та 7-Г класів, ІІ місце – 7-А клас та ІІІ 

місце - 7-Б клас;  

 відкритий урок вчителя історії Гаврилюк Ж.М. в 7-А класі «Культура 

Київської Русі. Іконопис». 

У рамках декади історії та правознавства у гімназії «Діалог» були проведені 

правові заходи:  

 конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права та потребую їх захисту» в 5-А 

класі. 
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 конкурс робіт «Мої пропозиції до Конвенції прав дитини» в 6-А класі; 

 конкурс на кращу Конституцію класу в 7-А класі. 

Мета правових заходів-конкурсів: сприяти розвитку дитячої творчості, 

залучення якнайширшого кола учнів до активної роботи по підвищенню творчого, 

інтелектуально рівня підростаючого покоління.  

А головним завданням є: привернення уваги молодих громадян України до 

проблеми реалізації прав людини.  

Мета проведення правового турніру для 9-их класів: 

 поглиблення та структурування знань учнів з основ правознавства; 

 сприяння вихованню в учнів моральних, демократичних цінностей; 

 розвиток пізнавальних можливостей школярів: уваги, сприйняття, пам'яті, 

мислення, аналізу; 

 сприяння формуванню в учнів духовно-моральних цінностей, вихованню 

патріотизму, поваги до себе та членів суспільства, людяності, гідності, 

толерантності.  

І місце зайняли – 9-В клас, ІІ місце – 9-А клас, ІІІ місце розділили команди 9-Б 

та 9-Г класів.  

Серед учнів 5-11 класів гімназіїоголошений конкурс стінівок на історичну та 

правову тематику. Призові місця зайняли:  

 історія 5-6 класи: І місце – 5-Г, ІІ місце – 6-Г та 6-В, ІІІ місце – 5-А; 

 історія 7-8 класи: І місце – 7-А, ІІ місце – 8-Г, ІІІ місце – 7-Б; 

 історія 9-11 класи: І місце – 9-В, ІІ місце – 9-Б, ІІІ місце – 10-Б; 

 правознавство: І місце – 10-А, ІІ місце – 7-А, ІІІ місце – 8-А. 

Одним із найдовгоочікуваніших із них став проект «Дух епохи» для учнів 9-10 

класів. Мета: інсценізуючи події певного десятиріччя двадцятого століття, 

заздалегідь обраного прозорим методом жеребкування, змогли передати його 

атмосферу глядацькій аудиторії.  

Таким чином, усі присутні мали нагоду пережити майже ціле століття всього за 

кілька годин. Така далека, втім така незабутня епоха миттєво відтворилась прямо на 

наших очах. Світські 30-ті, криваві 40-ві, стильні 50-ті, дисидентські 60-ті, рокові 

70-ті, гламурні 80-ті, лихі 90-ті – усе це викликало неабияку ностальгію та шквал 

оплесків у глядачів.  

На виконання наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації від 12.01.2015 року №3 «Про проведення декади 

антиалкогольної, антинаркотичної та антитютюнової пропаганди» та наказу по 

гімназії від 19.01.2015 року №9 «Про проведення декади антиалкогольної, анти нар-

котичної та антитютюнової пропаганди» в період з 5 по 13 лютого проведено 

декаду антиалкогольної, антинаркотичної та антитютюнової пропаганди. 

Декада проходила згідно плану заходів, розроблених напередодні.  

Протягом декади класні керівники 5-11 класів провели тематичні виховні 

години: 

 «Шкідливі звички скорочують життя» - для 5-6 класів; 
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 «Тютюн – негативна звичка сьогодення» - для 7-8 класів; 

 «Вплив алкоголю та наркотиків на нервову систему та поведінку людини» - 

для 9-11 класів. 

В період проведення декади класні керівники майже щоденно проводили з 

учнями цікаві виховні бесіди: 

 «Тютюн та організм людини» - 5-8 класи; 

 «Алкоголь і здоров’я» - 9-11 класи; 

 «Паління – ворог здоров’я» - класний керівник 8-В класу - Максим Т.А.; 

 «Алкоголь та куріння, їх наслідки» - класний керівник 8-Г класу - Буряк В.А.; 

 «Алкоголізм: причини, наслідки запобігання» - класний керівник 9-А класу - 

Поліщук Л.О.; 

 «Ростемо здоровими» - класний керівник 10-В класу - Слєпакова Н.І.; 

 «Хвороби, які виникають в результаті куріння» та «Вплив сім’ї на запобігання 

негативних звичок» - класний керівник 11-В класу - Кушнір В.С. 

Цікаві заходи зі своїми учнями провели класні керівники:  

 Шевчук Н.С. – 5-Б класу, Колісник А.В. – 5-Г класу, Тихоненко Ю.М. – 6-В 

класу; 

 Лісіцина Л.Б. – 7-А класу бесіду «Шкідливі звички та їх наслідки» та рольову 

гру «Суд над шкідливими звичками». 

Класні керівники 10-11 класів разом з своїми учнями переглянули відеофільми 

«Рішення» та «Бідність». 

Треба відмітити Корнелюк Т.Є. вчителя предмету «Основи здоров’я» та 

класного керівника 7-В класу, яка провела цілу низку заходів в програмі декади: 

 виховну годину «Вплив шкідливих звичок на розвиток підлітків» для 7-В 

класу (09.02.); 

 захист проектів «Створення антиалкогольної, антинарко-тичної та анти 

тютюнової реклами» для 7-их класів (10-13.02.); 

 бесіду «Репродуктивне здоров’я і шкідливі звички» для 9-В классу (12.02.); 

 конкурс дитячих малюнків «Ні шкідливим звичкам» для 7-их класів (12.02.). 

В проведення заходів активно включилася Рада учнівського самоврядування. 5 

лютого на першому уроці в усіх класах прочитали учням лекцію «Палити чи не 

палити». 

Психолог Малецька О.О. та соціальний педагог Малецька С.О. провели багато 

індивідуальних бесід з батьками та учнями з питань запобігання вживанню 

алкоголю, наркотичних засобів та паління. 

Психолог Малецька О.О. розробила памятку для батьків з профілактики 

шкідливих звичок їхніх дітей. 

Відрадно, що протягом багатьох років в приміщенні гімназії не чути 

тютюнового диму. Небагатьох курців, які є в гімназії, педагоги виявили під час 

випадкових зустрічей на території мікрорайону в позаурочний час.   
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Заступником директора з виховної роботи Свиридою А.В. проведено 

анкетування учнів 9-10 класів по визначенню відношення дітей до шкідливих 

звичок. Переважна більшість учнів відноситься до цих явищ негативно. Лише 8 

учнів відповіли, що вживати чи не вживати алкоголь, наркотичні речовини та 

палити є правом вибору кожної людини. 

Завідуюча бібліотеки Вепренцева С.І. поновила постійно діючу виставку 

літератури з даної тематики новими книгами, газетами, журналами та буклетами. З 

учнями проведено обговорення цієї літератури. Класним керівникам роздані 

брошури «Що я можу зробити, щоб допомогти моїм дітям жити без наркотиків?». 
 

б) військово-патріотичне виховання 

Політичний та економічний розвиток України неможливий без гарантування її 

державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної ціліс-

ності та недоторканності кордонів. Гарантом національної безпеки України виступа-

ють боєздатні збройні сил, побудовані за принципом оборонної достатності. Вони є 

необхідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу – захисту функцію. 

Зміцнення обороно-здатності країни, підготовка молоді до захисту Батьківщини 

нині здійснюється в складних умовах, що безпосередньо і всебічно впливають на 

військову справу. 

Сучасний технічний прогрес викликав значні зміни в ставленні людей до 

техніки і в характері військової праці. Ці зміни викликають необхідність високої 

спеціальної підготовки воїна, формування його творчого мислення, самостійного 

підходу до вирішення практичних завдань, всебічний розвиток його інтелектуальних 

і фізичних здібностей. 

Виходячи з сучасних вимог, перед закладами освіти поставлені відповідальні 

завдання щодо військово-патріотичного і фізичного виховання молоді. Адже знання 

й уміння з цих напрямів виховання, основ початкової військової підготовки, здобуті 

й опановані в школі, дадуть їй змогу швидше й успішніше адаптуватися в 

армійському середовищі, швидше пристосуватися до оточуючих обставин, 

допоможуть виховати почуття колективізму, взаємодопомоги і взаємовиручки, 

поваги до історичної спадщини, а також зміцнити фізично й духовно, стати 

справжніми патріотами. Без цих якостей сьогодні неможливо стати гідним воїном, 

готовим захищати свою Батьківщину, свій народ, своїх батьків, дружин і дітей. 

21 вересня в бібліотекці №133 для учнів 8-Г 

класу проведено історичну годину «Від Путивля до 

Карпат славний шлях пройшов солдат», присвячену 

ДнюПартизанської Слави. Заслужений працівник 

культури України, директор централізованої бібліоте-

чної системи Дарницького району Головата О.В. 

ознайомила присутніх з історією партизанського руху 

на Україні, героїчними прикладами боротьби з німецько-фашистськими загарбни-

ками, з іменами героїв партизан, що навічно увійшли в пам'ять поколінь. Зачитала 

спогади мешканців села Гребінки, що на Київщині, про партизан з книги «Село, що 
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живе в моєму серці». Роки Великої Вітчизняної війни були періодом серйозної 

перевірки сили та життєдіяльності радянського суспільного ладу в боротьбі з 

фашистськими загарбниками. Важкі випробування випали на долю багато 

міліонного населення на тимчасово окупованій території. Ворог намагався зламати 

населення масовими розстрілами, репресіями та іншими методами психологічного 

впливу, перевіреними методами в раніше завойованих країнах Європи. Але 

радянські люди диверсійними діями підпільних груп та збройною боротьбою 

партизан надавали суттєву допомогу своїй армії. Учні переглянули уривки з 

документального фільму «Его звали Дед» про Двічі Героя Радянського Союзу, 

командира Путивльського партизанського загону – Сидора Артемовича Ковпака. 

Зав. бібліотекою Іваненко К.Г. зробила огляд книжкової виставки «Ми йшли у бій 

не ради слави». 

22 листопада дуже важкий день для українців - День пам’яті жертв голодомору.  

21 листопадаучні 11-В класу підготували урок-реквієм. Головною метою 

було зберегти пам'ять про невинно закатованих під 

більшовицькою владою. В кінці заходу учні пригостили 

всіх присутніх в залі шматочком хліба, щоб вони пам'ятали, 

яку ціну заплатили наші пращури за можливість куштувати 

хліб сьогодні. Голодомо р 1932–1933 років — геноцид 

українців, злочин. Навмисно організований керівництвом 

ВКП(б) та урядом СРСР у 1932–1933 роках масовий голод, 

що призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості на території 

Української СРР (землі сучасної України за винятком семи західних областей, 

Криму і Південної Бессарабії, які тоді не входили до УСРР) та Кубані, переважну 

більшість населення якої становили українці. Викликаний свідомими і 

цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу і Української 

СРР на чолі зі Сталіним, розрахованими на придушення українського національно-

визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Спланована 

конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян 

представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932-33 років без посеред-

ньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому 

радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за 

кордон під час Голодомору, забороняла та блокувала виїзд голодуючих поза межі 

України, відмовлялася приймати допомогу для голодуючих з-за кордону. Попри те, 

що дії представників сталінської влади, що спричинили смерть людей голодом, 

кваліфікувалися згідно з нормами тогочасного радянського кримінального законно-

давства як вбивство, причини цього масового злочину ніколи в СРСР не 

розслідувалися та ніхто з можновладців, причетних до злочину, не поніс покарання 

при тому, що навіть найвище керівництво СРСР, включаючи Сталіна, знало про 

факти загибелі людей від голоду. Впродовж десятиліть масове вбивство людей 

штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й 

взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати. У дослідженнях Джеймса Мейса 
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та Роберта Конквеста автори доводять, що Голодомор відповідає загально-

прийнятому визначенню геноциду. 24 країни офіційно визнали Голодомор 

геноцидом українського народу. Відповідно до соціологічного опитування, 

проведеного 2010 року, 60% громадян України вважають Голодомор геноцидом. 

2003 року Український парламент назвав, а 2006 — офіційно визнав Голодомор 

геноцидом українського народу. 2010року судовим розглядом завершилася 

кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав 

сім вищих керівників СРСР та УРСР, а саме генерального секретаря ЦК ВКП(б) 

Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазара Мойсейовича Кагановича та Павла 

Постишева, голову Раднаркому СРСР В'ячеслава Молотова, генерального секретаря 

ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, 

голову Раднаркому УРСР Власа Чубара і констатував, що за даними науково-

демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору 

становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства було визначено, що 

втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб.  

На виконання плану роботи гімназії на 2014-2015 навчальний рік, з метою 

поліпшення військово-патріотичного виховання, оборонно-масової, військово-

шефської роботи у відповідності до положень Концепції допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді (Указ Президента України від 25.10.2002 

року №948), Директиви Міністра оборони України від 17.04.2006 року №Д-22 «Про 

вдосконалення системи військово-патріотичного виховання Збройних Силах Украї-

ни», Положення про допризовну підготовку від 30.11.2000 року №1770, в період з 6 

листопада по 6 грудня проведено місячник військово-патріотичної роботи, 

присвячений Дню Збройних Сил України. 

Класними керівниками проведені виховні години, бесіди, уроки мужності, 

присвячені Дню Збройних Сил України. Проведено зустрічі з ветеранами та 

відвідано музей Великої Вітчизняної війни. 

З 09 по 16 листопада проведено інструктивно-практичні заняття з учнями 10-11 

класів по матеріальній частині АКМ.  

26 листопада всі юнаки 1998 року народження пройшли медичне обстеження та 

приписку до Дарницького РВК м. Києва. 

Напередодні Дня Збройних Сил України було проведено огляд-конкурс серед 

учнів 10-их класів на кращу стройову підготовку та кращу стройову пісню. 

Кращі результати по сумі балів в учнів 10-В класу, командиром навчального 

взводу Ковганичем Владиславом, ІІ місце – учні 10-Б класу та ІІІ місце – учні 10-А 

класу. 

5 грудня проведені спортивні заходи і учні гімназії прийняли участь у 

змаганнях з військового багатобор’я та прийняли участь у змаганнях з навчальних 

стрільб із пневмогвинтівки ІЖ-38 серед учнів 10-11 класів. 

Директор гімназії «Діалог» Кузьминець Л.П. вручила грамоти переможця 

змагань. 
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Свято, присвячене 22-річниці Збройних Сил України завершилося концертом 

художньої самодіяльності учнів гімназії. 

29 січняв бібліотеці №133 для учнів 10-А класу проведеноісторичну 

годинупам’яті «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» до Дня пам’яті героїв 

Крут. Розповідь головного бібліотекаря ЦРБ ім. 

В.Стуса Лучканиної О.І. про події 29 січня 1918 р. 

поблизу залізничної станції Крути, про нерівний бій 

сотні Першої військової школи ім. Б.Хмельницького 

та сотні Помічного студентського куреня із загоном 

більшовицької армії. У нерівному бою загинули 

майже половина юних незагартованих бійців. Опір 

під Крутами стримав на кілька днів завоювання Києва більшовиками і мав важливий 

вплив на вирішення Брестської угоди. 19 березня 1918 р.на Аскольдовій могилі 

відбувся похорон юних борців за вільну, незалежну Україну. Наприкінці заходу всі 

присутні вшанували пам’ять загиблих, запаливши Свічку Пам’яті, а фоном для 

цього слугувала пісня присвячена Героям Крут у виконанні Павла Дворського. 

20лютого гімназисти вшанували пам'ять загиблих на Майдані, провівши 

виховні години-реквієми серед учнів. Окрім цього, 9-А клас взяв участь у 

районному заході, присвяченому трагічним подіям. В історії України, а 

найважливіше – в пам’яті народу 2013-2014 роки закарбувалися навічно, і вже 

назавжди асоціюватимуться із тією відомою революцією – Революцією Гідності. 

Революція Гідності зайвий раз нагадала нам, що ми – українці, що ми маємо 

пишатись цим. Ми не лише заслуговуємо кращого майбутнього, ми за нього 

боремося, воюємо. Шлях до успіху попереду ще довги і тернистий, але ми йдемо, не 

зупиняючись. І ми пам’ятатимемо усіх тих героїв, що почали його прокладати.  

 

 

 

 

 

 

 
 

28 квітня учні гімназії прийняли участь у відкритті Всеукраїнської 

краєзнавчоїконференції учнівської молоді «А ми тую славу збережемо», 

присвяченої 70-річниці Перемоги над нацизмом у Європі в роки Другої світової 

війни. Урочисте відкриття заходу відбулося в приміщенні Меморіального комплексу 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 роів». 

29 квітнягімназія розпочала нову традицію святкування 8-9 травня і першим 

заходом стало виготовлення квітки пам`яті Маку - нового символу Дняпам`яті 

та примирення! Усі учні долучились до творчості виготовлення для себе красивої 

квітки, яку одягнемо 8-9 травня. А частину виготовлених символів ми відправимо 

бійцям АТО у м. Слов`янськ. Ми віримо,що наші квіти стануть оберегами та 
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збережуть життя багатьом бійцям; передадуть їм наш мирний посил з вірою у 

перемогу! Історична довідка: В українській міфології мак має дуже багато значень. 

Це символ сонця, безкінечності буття й життєвої скороминущості, пишної краси, 

волі, гордості, сну, отрути, оберегу від нечистої сили, а також хлопця-козака, крові, 

смерті. В останніх з перелічених значень квітка часто згадується в українських 

народних піснях та думах, особливо козацької доби: «Ой, з могили видно всі 

долини, – сизокрилий орел пролітає: стоїть військо славне Запорізьке – як мак 

процвітає...». У відомій пісні «Ой, ти, Морозенку, славний козаче», мак згадується 

поруч зі смертю козака: «…Обступили Морозенка турецькії війська. По тім боці 

запорожці покопали шанці; Ой, впіймали Морозенка у неділю вранці. Ой, недаром 

ранесенько той мак розпускався, – Ой, уже наш Морозенко у неволю попався…». 

Образ маку нерідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну. З 

народної творчості мак як символ пов'язаний із війною та військом перейшов у 

художню літературу. В Івана Франка: «Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре 

наше діло, Нам воно святе». Легенду про мак обробив Михайло Стельмах у творі «У 

долині мак цвіте»: «…Ординці воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче 

зерно, проросло, а влітку маком зацвіло…». Одна з героїнь присвяченого Другій 

світовій війні роману Олеся Гончара «Прапороносці» гине в долині червоних маків. 

Червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні на 

заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. 

Дизайн українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського 

інституту національної пам'яті та Національної телекомпанії України; автором 

символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною 

алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від 

кулі. Поруч з квіткою розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни та 

гасло. Минулорічним було «Ніколи знову». Цього року за нагоди 70-річниці 

Перемоги над нацизмом ми пропонуємо нове гасло: «Пам'ятаємо. Перемагаємо». Ми 

пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми 

пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми 

пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить 

нас сильнішими. Вона — запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. 

   

 

 

 

 

 

 

 

5 травня учні 10-А класу відвідали музей Партизанської Слави з нагоди 

відзначення у 2015 році 70-річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-річниці 

завершення Другої світової війни. Цей музей став важливим центром військово-
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патріотичного виховання молоді. Екскурсовод розповіла нам багато цікавого, 

провела дійсно пізнавальну екскурсію. В музеї демонструвались документи, 

особисті речі, військова амуніція учасників партизанського руху. З розповіді 

екскурсовода ми дізналися, що перший партизанський загін був заснований у 1941 

році. Нас зацікавило те, що серед партизанів були не лише могутні чоловіки, але й 

рішуче налаштовані жінки та діти. Жінки частіше ставали радистками, а діти і 

молодь допомагали збирати інформацію, виконували різні доручення старших 

партизанів. Але найбільш вражаючою звісткою було те, що ніхто і ніколи не навчав 

наших співвітчизників методам боротьби, як правильно і не правильно здійснювати 

різні військові операції. Тому партизани змушені були навчатись на своїх помилках, 

за які вони часто розраховувались власним життям. Для того, щоб ми краще відчули 

партизанських дух, люб’язна екскурсовод дозволила потримати і сфотографуватись 

всім бажаючим з пістолетом-пулеметом Судаєва, від чого ми дійсно були в захваті. 

Завдяки цій екскурсії ми дізнався більше про партизанську боротьбу в 1941-1945 

рр., діяльність партизанських загонів, які брали участь у героїчній обороні Києва, 

про форми і методи партизанської боротьби, бойові дії проти ворожих підрозділів. 

Усі ми були вражені екскурсією і відчули зв'язок з нашими пращурами-героями. Ми 

пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми 

пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми 

пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить 

нас сильнішими. Вона – запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. 

   

 

 

 

 

 

 

 

7 травня учні 7-Б класу побували в бібліотеці 

№133 на історичному екскурсі«Дорогами війни – до 

Перемоги». Заслужений працівник культури України, 

директор ЦБС Дарницького району Головата О.В. 

розповіла гімназистам про найстрашнішу війну в історії 

людства – Другу світову, про виникнення нацизму та 

про його злодіяння, про роки війни на території 

України, про героїв-українців, які ціною власного життя здобували Велику 

Перемогу. А ще – про найулюбленіші пісні тієї війни. Слухали вірші Олени Теліги 

на військову тематику. Семикласники прониклись розповіддю Оксани Володими-

рівни та хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих. 

Цьогорічне святкування Всесвітнього Дня пам’яті і примирення закарбувалось 

у свідомості учнів, вчителів, адміністрації та гостей гімназії на довгі роки. По-
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перше, вся Україна та її народ прийняла нові європейські традиції відзначення цієї 

дати. По-друге, у цей день гімназія приймала не ветеранів тієї страшної війни 1939-

1945 років, яка й досі є жахливим сном для її учасників, а молодих хлопців, які теж 

вже заслужили звання ветеранів, що не з чуток знають, крізь яке пекло пройшли 

наші мужні діди й прадіди. Вони знають ціну миру, вони знають ціну часу, вони 

знають ціну людському життю. Шепелєв Дмитро та Горлач Денис – так звати 

випускників нашої гімназії, які ще кілька років тому сиділи у цих кабінетах, за цими 

партами, уважно, а іноді навіть і неуважно слухали лекції й слушні поради вчителів 

та жили звичайним шкільним життям будь-якого підлітка. Надалі ж їхня доля вкрай 

змінилася. Одного друга мобілізували, інший пішов слідом за ним. І ось вони стоять 

перед нами, у камуфляжі, із посмішкою на обличчі, за якою ховається невимовний 

жаль матерів. На грудях – відзнаки, за спиною – безліч цікавих історій, а в кишені – 

бойовий прапор. Жовто-бакитне полотно по всій площі розписано патріотичними 

фразами наших сучасних героїв-титанів, на яких тримається Україна-ненька. Тепер 

стяг прикрашатиме кабінет історії, нагадуючи учням ціну кожної хвилини мирного 

життя. По завершенню зустрічі у повітрі залишилась затяжна тиша. Вона була щира 

й справжня, не награна. Це була тиша на честь наших відважних захисників усіх 

епох. Це була найкраща дяка, яку можна лише уявити. 

  

 

 

 

 

 

 
 

в) туристсько-краєзнавча робота 

20 вересня учні 5-Б класу взяли участь в XII 

етапіміської акції «Пізнай свій край – пізнай себе». 

Ми мандрували за маршрутом: Поділ – Контрактова 

площа – Поштова площа. Багато цікавого ми дізнались 

про історію нашого чудового Києва, зокрема, про поход-

ження назви району «Поділ», про Контрактовий дім та 

Києво–Могилянську Академію, про Гостинний двір та 

Покровську церкву, про Поштову площу та Шевченківську церкву, про перші 

київські трамваї та унікальний транспорт – фунікулер. Подорожуючи пішки 

старовинними вулицями Києва ми трошки стомились, але дізнались багато цікавого 

та зовсім не пошкодували про суботню подорож. 

27 вересня в Парку Партизанської Слави 

проведено туристичний квест–похід для школярів 

Дарницького району, присвячений Дню туризма. Учні 5-

Б класу також взяли участь в цікавому заході. Нам треба 
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було швидко знаходити об’єкти за описом та давати відповіді на запитання. 

Результат команди залежав від злагоджених дій всіх учасників квест-походу. 

Наприкінці заходу всі учні отримали грамоти та подарунки.  

Київ - чи не найвеличніше місто, принаймні у всій Україні. Адже він має власну 

неповторну й старовинну історію, що бере початок ще із часів Кия, Щека, Хорива та 

Либідь. Їх наступники турбувались не лише про політичне й економічне життя 

держави та міста, а і про культурне й соціальне буття народу. Саме завдяки цьому на 

згадку про них і досі залишилось чимало видатних у сьогодні історичних пам'яток. 

Поринути у атмосферу старого Києва вирішили учні 8-А класу разом із своїм 

допитливим класним керівникомГаврилюк Ж.М. Спочатку діти подалися до 

пам'ятки, що за часів Ярослава Мудрого слугувала в якості оборонної споруди та 

позначала собою в'їзд до Києва. Зараз же Золоті ворота, а саме про них було сказано 

вище, відіграють роль музею, чий інтер'єр розповідає про започаткування, 

руйнування та відновлення Золотих воріт. Згодом учні пішли Володимирською 

вулицею, у чиєму кінці бере початок Софійська площа. Саме тут розташований чи 

не найгарніший заповідник Києва - заповідник Софії Київської, славетний своїми 

численними культурними й історичними об'єктами. Навпроти нього своєю 

величністю милував око пам'ятник українському гетьману Богдану Хмельницькому, 

зведений за народні кошти, як визнання мужності й мудрості цієї постаті. Надалі 

учні почимчикували до споруди часів Володимира, Десятинної церкви, чий 

первозданний вигляд, на жаль, не зберігся до сучасних часів. Натомість своїм 

довголіттям відзначилась липа, що розкинула свої вишукані віти неподалік церкви 

ще близько 400 років тому. Величезний історичний музей розташований на 

Десятинного провулку, поруч із яким відкривається чудовий краєвид на Київ згори. 

Подальший путь пролягав таємничим Андріївським узвозом, окутим тьмою-

тьмущею захоплюючих історій, будівель та пам'яток. Кінцевою точкою стала 

Контрактова площа, осередок соціального життя Подолу. Цей день остаточно 

закарбувався у пам'яті кожного учня, адже він був насичений обширною програмою 

та гарним настроєм. 

 

 

 

 

5 листопадаучні 10-А, 10-Б, 11-А та 11-Б класів відвідали Київський 

Національнийторговельно-економічний університет. За підсумками самого 

авторитетного рейтингу ВНЗ України в 2013 році «Топ-200 Україна» КНТЕУ з 
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загального 21 місця у 2012 році піднявся на 19 місце. Указом Президента України 

від 11.09.2000р. №1059/2000 університету надано статус національного. Про 

структуру КНТЕУ нам розповіла Глушкова Т.Г., яка являється відповідальним 

проректором приймальної комісії. Університет має 5 факультетів: 

 економіки, менеджменту та права; 

 фінансів та банківської справи; 

 обліку, аудиту та економічної кібернетики; 

 ресторанно-готельного та туристичного бізнесу; 

 товарознавства і торговельного підприємництва. 

Також у цьому році відкрився новий факультет 

«Філологія», який зі слів Тетяни Геннадіївни дуже 

тісно пов’язаний з економікою.  

22 листопада учні 8-В та 9-В класів відвідали одне з найвідоміших міст 

України з захоплюючою історією – Батурин. Зажадавши повернутися на сотні років 

назад, ми приїхали до містечка, що було офіційною резиденцією лівобережних 

гетьманів України: Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, 

Кирила Розумовського. Зараз тут знаходиться Національний історико-культурний 

заповід-ник «Гетьманська столиця». Ми відвідали багато історичних місць, що 

захоплювали своєю красою та загадковістю настільки, що, здавалося, під час 

екскурсії, мить зупинялася і переносила нас до часів XVII-XVIII ст, даючи змогу 

спостерігати ті події. Одним з них був Батуринський археологічний музей, у якому 

були представлені експонати з п’яти етапів розвитку Батурину. Також серед 

відвіданих нами місць: Садиба Кочубеїв, палац Кирила Розумовського, пам’ятник 

Прокоповича. Загальне враження від екскурсії, певно, у всіх однакове: Батурин – 

місце з неповторними історичними об’єктами, що були ключовими в історії України 

тож залишитися байдужим до цього місця просто неможливо. Усі учні були в 

захваті від цієї невеличкої подорожі. Та усі поверталися додому з хорошим 

настроєм. А ще хотілося би сказати велике, дякую, вчителям, які їздили разом з 

нами: Максим Т.А., Філаретовій А.О. та Кушнір В.С. Радимо кожному відвідати це 

чудове місце! 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

Наприкінці листопада учні 6-А та 6-Б класіввідвідали Національний 

музейісторії України.Екскурсовод Ірина розповідала про життя та побут козаків, 

видатних гетьманів – Богдана Хмельницького та Івана Мазепу. Коли козаки йшли на 

війну, то в гетьмана завжди був посох–бунчук,оздоблений кінським волоссям, щоб 
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розпізнавати, де гетьман,а де звичайний воїн. Богдан Хмельницький носив шапку з 

червоної тканини, але до сьогоднішніх днів колір не зберігся, став тілесним. 

Хмельницький був гетьманом найдовше, понад 8 

років. Дуже полюбляв палити люльки, До тютюну 

козаки додавали цілющі трави. Через малий розмір 

люльок дим підіймався до носа, і це було як інгаляції. 

Може, тому козаки майже не хворіли. Хворіти було 

ніколи – треба було відвойовувати українські землі. За 

часів правління Хмельницького український народ 

скинув польське панування, звільнився від кріпосного гніту і відстояв православну 

віру. З тих часів і почалося утворення Української держави. 

Кілька років тому кияни обирали «топ» найвидатніших, найпривабливіших, 

найзагадковіших, найцінніших та найвизначніших культурних об’єктів столиці 

України. За результатами голосування було обрано сім об’єктів, які були й 

залишаються візитівками Києва. В рамках тижня Наук у гімназії з ініціативи 

Гаврилюк Ж.М. 14травня був проведений проект «7 чудес Києва», що включав у 

себе круглий стіл для учнів 8-9 класів, кожному з яких за алфавітним порядком 

випав той чи інший значущий для української, а саме київської культури об’єкт: 

 8-А клас - повідав цікавинки з історії створення 

та сучасного розвитку церкви Св. Андрія Перво-

званного та прилеглого до неї Андріївського 

узвозу;  

 8-Б клас - у найяскравіших фарбах розписав 

витонченість та вишуканість архітектури Будин-

ку з химерами;  

 8-В клас - закладів Європи – Києво-Могилянську академію та чи не 

найгарнішу прикрасу міста – Старий Поділ; 

 9-Б клас - отримав найрейтинговішу пам’ятку, занесену навіть до Списку 

Всесвітньої спадщи-ни ЮНЕСКО – Софію Київську; 

 9-В клас - поширив інформацію про унікальність, багатогранність та 

багатофункціональність відомої Києво-Печерської лаври.  

По закінченню заходу учні отримали чимало нової інформації про такий вже, 

здавалося б, знайомий і рідний Київ. Здається, це стало приводом для нових 

звершень та прогулянок містом, яке ніколи не вичерпає свою загадковість, 

незвідність та глибинність. 

По завершенню цікавого курсу історії, що охоплює період Козацької України та 

у очікуванні його вивчення, 28 травняучні 7-А та 8-А класів вирішили 

помандрувати до осередку гетьманської держави – міста Чигирина та 

прилеглихдонього важливих культурно-архітектурних об’єктів.Перш за все діти 

відвідали справжнісіньку резиденцію гетьмана, що розташована у безпосередньому 

центрі героїчного міста Чигирина. Звичайно, після його знищення, із тих часів не 

залишилось майже нічого, втім діти мали змогу оглянути чудову, а головне – 



101 
 

достовірну реконструкцію. Піднявшись на вершину Замкової гори, що колись 

слугувала каменоломнею, для учнів відкрився дивовижний краєвид, що чарує 

своїми зеленими схилами, маленькими будиночками із великою історією тощо. 

Помилувавшись неабиякою красою, діти попрямували до славнозвісного села 

Суботова, у якому народився величний гетьман українського народу – Богдан 

Хмельницький. Тут же він і звів Іллінську церкву, яка мала стати усипальницею для 

його родини. Неподалік від відомої церкви, зображення якої, до речі, міститься на 

п`ятигривеннику, розташоване урочище Хмельницького. На жаль, нашими 

сучасниками були знайдені лише фрагменти від його початкового вигляду. На цій 

же території знаходиться колодязь, із яким пов’язано чимало легенд. Таким чином, 

за народним повір’ям, людина, яка вип’є води із тієї криниці, народить двійню, а то і 

більше – трійню. Надалі за програмою діти поїхали до Холодного Яру, визначною 

пам’яткою якого є так званий Дуб Максима Залізняка, що вражає своєю величністю. 

Приїхавши до рідного Києва, діти ще залишились під враженням від побаченого. І 

сподіваємось, що вони залишаться ще на довгі роки їхнього життя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 травня працівники бібліотек №133, №117 та гімназії «Діалог» спільно 

провели краєзнавчу екскурсію для учнів 5-Г класу по вулицях мікрорайону «Я 

люблю васмої Позняки».Бібліотекарі ознайомили учнів з короткою історією 

рідного Дарницького району, з походженням назв вулиць мікрорайону Позняки про 

вулиці: Л.Ревуцького, М.Драгоманова, С.Олійника та О.Кошиця. Більш детальніше 

познайомили гімназистів з Олександром Кошицем, відвідавши музей Кошиця в 

спеціалізованій школі №296. Вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання та 

покладанням квітів до меморіальної композиції «Пам’яті героїв Євромайдану» біля 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації. Від імені юних гімназистів 

Злата Ляпіна подякувала працівникам бібліотек за цікаву розповідь про наш район, 

де живуть і навчаються та про те, що в них появилися почуття гордості за нашу 

рідну Дарницю.  
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Зміст заходу 
І семестр ІІ семестр За рік 

Класи К-ть  Класи К-ть Кі-ть  
ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ М. КИЄВА: 

музей «Партизанська Слава» 6-Б 26 6-А, 6-Б, 10-А, 11-Б 110 136 

музей Великої Вітчизняної війни 5-А, 5-Б, 9-В, 10-В 74   74 

музей Податкової служби 8-А 36   36 

музей «Чорнобиль»   6-Г 18 18 

музей української літератури   9-В, 11-А 33 33 

Софія Київська   10-В 19 19 
ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 

Майдан Незалежності 9-А 12   12 

пожежна частина МНС 8-Г 15 5-А 23 38 

по місцях бойової слави Києва 6-В, 10-А 58   58 

Бабин Яр 9-Б, 11-А, 11-Б, 11-В 72   72 

парк Партизанської слави   9-В 15 15 

хлібокомбінат №11 6-В, 8-Б 60   60 

фабрика «Рошен»   5-В 28 28 

Планетарій 9-Б 23   23 

бібліотека №133 5-А, 10-Б 43 5-Б, 5-Г, 6-В, 6-Г, 7-А, 7-Б, 8-В, 9-Б, 11-А, 11-В 291 335 

музей «Трипілля»   6-В, 7-В, 7-Г 51 51 

музей-діаграма с. Ново-Петрівці 5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-Г, 7-А, 7-Б, 7-В, 

7-Г, 8-А, 8-Б 

297   297 

дитяче місто професій «KidsWill» 5-А 23 5-Б 31 54 

Національний університет ім. Т.Шевченка 8-Б, 9-Б, 9-В 45   45 

КПДЮ   9-В 19 19 

Центр технічної творчості   5-В 19 19 

Ботанічний сад   11-А 15 15 

Зоопарк   8-В 22 22 

Феофанія   5-В, 8-В 39 39 

по мікрорайону «Позняки»   5-Г 29 29 

Деміївка «Карти Бонлана»   10-В 11 11 

м. Біла Церква   9-А, 9-Б 38 38 
ЕКСКУРСІЇ ПО УКРАЇНІ: 

Чигирин – Суботів – Холодний яр   7-А, 8-А 48 48 
МІЖНАРОДНІ ЕКСКУРСІЇ: 

Київ – Краків –Дрезден – Мюнхен – Зальцбург – Відень – 
Мішкольц - Тапольце - Київ 

8-В 12   12 

Київ – Мюнхен – Страсбург – Париж – Діснейленд – Відень – 
Будапешт - Київ 

7-А, 7-Б, 8-Б 19   19 

КУЛЬТПОХОДИ: 

кінотеатр «Аладдін» 5-А, 7-Г, 9-А, 9-Г, 10-В 100   100 

театр ім. І.Франка 10-А, 10-В 25   25 

театр Юного глядача 5-Б, 5-Г, 7-Б, 9-В, 9-Г, 10-Б 85 5-Б, 10-В 70 155 

театр драми і комедії 10-А 14   14 

Молодий театр 7-В 20   20 

театр «Сузір’я»  9-Б, 11-В 21   21 

боулінг-клуб «Максимум»   7-Б 21 21 
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г) родинне виховання 

Ось уже й підходить до кінця черговий 

навчальний рік. Він був насичений позитивними 

емоціями, враженнями, новими відкриттями та 

незабутніми спогадами. Однією із таких казкових 

подій стало урочисте, але сердешне 

«Родиннесвято», що відбулось 28травняв8-А класі.  

Весь славний рід: батьки, дідусі, бабусі, брати, 

сестри зібралися у одній залі, аби чи то послухати, чи то побачити, чому учні 

навчились за цілий рік, як виросли, як подорослішали. До речі, щодо несподіваних 

відкриттів. Мабуть жоден учень не знав, яким талантом славна Гульнара 

Іскендерова, що виконала відому пісню «Чорнобривці» абсолютно без музичного 

супроводу, що безумовно робить її ще сміливішою та безстрашнішою у очах 

оточуючих. Хтозна до того вечора, що Сергія Гриньова матінка-природа наділила 

таким зачаровуючим голосом, що щиро пролунав під час виконання мелодійної 

пісні про далекі моря та шум прибою. А ось коли милозвучні пісні ще й комусь 

присвячують, одразу ж стає тепло на душі, навіть спокійно. Саме у такому дивному, 

але приємному стані і перебували глядачі під час того, як слухали Анастасію 

Беренду, що співала для рідного тата. Натомість тріо дівчаток: Діани Стасінєвич, 

Яни Чайченко та Аліни Боженко оспівували материнську любов, незгасаючу ніколи, 

та батьківську хату, яку неможливо забути.  

Несподіванкою вечора став мелодійний вальс у 

виконанні старанних хлопців та тендітних дівчат. 

Отримав визнання від оточуючих і вірш, талановито 

написаний Всеволодом Вржежевським. Свято прикра-

сили надзвичайно вишукані роботиВознюк Яни, 

виготовлені з бісеру, а також живописні пейзажі, 

написані Логвин Маргаритою та сюрреалістичні зображенняПузир Олександри. 

Також присутні мали чудову нагоду дізнатись більше про спортивні та музичні 

досягнення своїх однокласників. А ось читання учнями віршів про близьких та 

рідних не залишило нікого байдужим. Чимало приємних слів було вимовлено, 

чимало сліз щастя виплакано, чимало приємних емоцій пережито. Врешті-решт, 

можна упевнено підсумувати, що кожен присутній міг відчути себе не тільки, як у 

затишній рідній домівці, а й як у справжній великій дружній родині. 
 

д) екологічне виховання 

4 жовтняв гімназії у рамках проведення осіннього місячника по благоустрою, 

озелененню та поліпшенню санітарного стану територій навчальних закладів, був 

організований суботник. Учні 8-их класів разом із своїми класними керівниками 

Гаврилюк Ж.М., Шкоденко Н.М., Максим Т.А., Буряк В.А. та представники 

адміністрації Свирида А.В., Лукашов О.К. дружно вийшли прибрати територію 
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навколо своєї рідної гімназії. Робота полягала в зборі осіннього листя, підмітанні 

доріжок, наведенні порядку в клумбах. Загалом представники шкільного колективу 

попрацювали на славу, тим самим зробивши територію гімназії ще красивішою.  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

2 грудняу ВНЗ «Університет економіки і права 

«Крок» за сприяння Координаційної ради ПАШ 

ЮНЕСКО в Україні учні Фенюк Анастасія (9-В), 

Соловей Августа (9-В), Хрищата Валерія (9-В), 

Оношко Дар`я (10-Б), Марчук Анна (10-Б), Михалюк 

Олександра (10-Б), Бібакова Єлізавета (10-Б) та 

вчителі Таранченко О.М., Поліщук Л.О., Шкоденко 

Н.М. – взяли участь у роботі VIII Всеукраїнськоїекологічної конфе-ренції 

«Ековідповідальність: складні питання – прості рішення». У рамках Конференції 

працювали вісім секцій. 

16 квітняз учнями 9-Б класу в бібліотеці №133 до Дня довкілля проведено 

День екологічної культури «Людина і природа: правила співжиття», який 

включив в себе годину цікавої інформації «Менше сміття - довше життя» та 

бібліографічний огляд «В гармонії з природою». Цікавою інформацією про 

забруднення навколишнього середовища поділився Голова Київської міської 

організації Українського товариства охорони природи, Лицар України, Заслужений 

працівник сфери послуг Микола Щепець. Він розповів про всі закони України, що 

стосуються екології та охорони навколишнього середовища, які були пройти за часи 

Незалежної України. Головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм та 

охороною навколишнього середовища Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації Ірина Попко проінформувала гімназистів про стан довкілля 

Дарницького району та про можливі толоки по прибиранню парків, скверів та озер, 

які відбудуться найближчим часом. Бібліограф Ніна Потапова провела 

бібліографічний огляд літератури «В гармонії з природою»та познайомила 

присутніх з літературою даної тематики. 

День Довкілля відзначається в Україні щороку. Цей рік не став виключенням. У 

Дарницькому районі стало доброю традицією проведення акції «Алея випускників» 

до Дня Довкілля та Дня Землі. 17 квітня учні 11-их класів взяли участь у проведенні 

акції «Алея випускників-2015», яка проводилась на території Дарницької РДА. 
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На виконання Міської цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 рр.», 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 року №196/5583, 

відповідно до плану роботи управління освіти на 2015 рік, наказу управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 02.04.2015 року №85 

«Про проведення декади екологічних знань», наказу по гімназії від 06.04.2015 року 

№64-а «Про проведення декади екологічних знань» та з метою популяризації 

екологічних знань та наукового підходу до проблем екології, формування 

екологічної культури учнів у період з 17 по 26 квітня проводилась декада 

екологічних знань. В рамках декади проведено також предметну декаду географії, 

економіки, біології, фізики та хімії.  

У живій та неживій природі відбуваються різні фізичні, хімічні та біологічні 

процеси, які у більшості випадків взаємозв’язані й перебувають у нестійкій 

рівновазі, спостерігається так званий колообіг хімічних елементів та речовин. 

Діяльність людини внесла зміни у природний колообіг елементів і речовин. У 

зв’язку з науково-технічним прогресом особливо посилився вплив людини на 

природу, що спричинило різні негативні зміни у навколишньому середовищі: 

отруєння і забруднення прісної води, забруднення світового стану і земної 

атмосфери, спустошення надр, винищення тварин і птахів аж до зникнення багатьох 

біологічних видів. У зв’язку з цим особливого значення набуває екологія як наукова 

основа раціонального природо-користування та охорони живих організмів серед них 

і людина.  

Декада проходила згідно спланованих заходів.  

Протягом декади в програмі двомісячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану території гімназії проведено прибирання території 

гімназії і прилеглої території. Проведено «Зелений десант» за участю учнів 9-10 

класів та під керівництвом вчителя біології Поліщук Л.О. на клумбах висаджено 

саджанців квітів, посіяно чорно-бривці та інші однорічні квіти, посаджено кущі, 

дерева.  

Протягом декади класні керівники провели: 

 конкурс плакатів, газет та малюнків «Збережи природу», «Я хочу, щоб вся 

планета була зелена й квітуча» та «Земля промовляє, як їй нелегко живеться» 

для 5-11 класів; 

 конкурс плакатів і газет «Діалог країн. Культурна спадщина ЮНЕСКО» для 8-

11 класів.  

Вчитель біології Щербатюк А.В. провів: 

 урок-бесіду «Птахи прилетіли» для 8-Б класу (14.04.); 

 урок-гру «Мистецтво – це природа плюс людина» для 7-их класів (16.04.); 

 урок-бесіда «Вивчення весняних явищ у житті природи» для 6-их класів 

(17.04.). 

Вчитель фізики та предмету «Основи здоров’я» Корнелюк Т.Є. провела: 
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 перегляд презентацій та відеофільмів «Розвиток космонавтики в Україні» для 

7-их класів (14.04.); 

 виставка малюнків «Моя мандрівка Всесвітом» для 5-их класів - протягом 

декади; 

 урок-гру «Юний фізик» на першому та четвертому уроках для 7-их класів 

(20.04.); 

 міні-проект «Екологічні проблеми та їх розв’язання» для 5-А та 5-Г класів 

(23.04.). 

  Вчитель фізики та предмету «Основи здоров’я» Шевчук Н.С. провела: 

 урок-гру «Фізика за чайним столом» для 10-В класу (23.04.); 

 презентацію міні-проектів «Екологічні проблеми та їх розв’язання» для 5-Б 

класу (24.04.). 

  Вчителі фізики Корнелюк Т.Є. та Шевчук Н.С. провели: 

 зустріч з директором київського планетарію професором Чурюмовим К.І. та 

лекція «Космічна місія «Розетта» відкриває таємниці комет» для 5-8 та 11-их 

класів (21.04.); 

 екскурсія в «Експерементаниум» для 5-Б та 7-В класів. 

   Вчитель фізики та предмету «Основи здоров’я» Онищенко В.Б. провела: 

 урок-семінар «Екологічна безпека» для 8-Б класу (20.04); 

 урок-бесіду «Сторінки історії фізики: «Теплові явища» для 9-Г класу (20.04.); 

 урок-бесіду «Сторінки історії фізики: «Електрика і магнетизм» для 10-а та 10-

Б класів (20.04.); 

 урок-семінар «Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та 

екологія» для 11-А класу (21.04.); 

 урок-бесіду «Безпечне довкілля» для 5-А та 5-В класів (22.04.) 

  Вчитель хімії Заболотна С.І. провела: 

 «Хімічні елементи в організмі людини» для 8-их та 11-их класів (14.04.); 

 урок-гру «Світ хімічних професій» для 9-их класів (16.04.); 

 урок-презентацію «Де вода – там життя» для 7-их класів (20.04.). 

  Вчитель географії та економіки Шкоденко Н.М. провела: 

 урок-вікторина «Хочеш пізнати світ – вивчай географію» для 7-их класів 

(15.04., 16.04.); 

 урок-конференцію «Екологічний калейдоскоп» для 8-Б класу (17.04.); 

 урок-гру «Суд над людиною» (екологічні проблеми людства) для 9-их класів 

(17.04., 22.04.); 

 урок-бесіду «З думкою про Чорнобиль» (перегляд документальних фільмів) 

для 7-Б, 7-В та 7-Г класів (22.04.), для 7-А та 8-А класів (23.04); 

 підсумки декади, нагороджено переможців конкурсів (24.04).  

  Вчитель географії та економіки Кушнір В.С. провела: 

 конкурс на кращого знавця предмету для 11-Б та 11-В класів (14.04.); 
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 урок-презентацію «Екологічні проблеми України, Києва» до дня пам’яті аварії 

на ЧАЕС для 11-их класів (23.04.). 

  Вчитель географії та економіки Максим Т.А. прийняла: 

 участь у тренінгах із публічних виступів в університеті «Крок» для 8-В класу 

(23.04.); 

 участь у фіналі конкурсу «Еко MarketingChellenge» в університеті «Крок» 

(25.04.). 

Вітаємо команду учнів 8-В класу: Коіч Дімітрія 

(капітан), Єгупова Кирила, Мазуренка Микиту, 

Мартищенка Дмитра, Свириду Дениса, Ульянова 

Олексія та куратора команди - Максим Т.А. з 

перемогою у конкурсі серед команд старшо-

класників із вирішення маркетингових бізнес-кейсів, 

запропонованих компаніями та стартапами, що 

працюють на ринку екотоварів та послуг «EcoMarcetingChallenge»! 

Який же далекий той манливий і заворожуючий космос. Для нас, учнів, існує 

ще сила-силенна незвіданих об’єктів, явищ, процесів, які ми могли б вивчати і 

вивчати. На щастя, нам випала чудова нагода поспілкуватись із відомою людиною, 

що вже чимало років досліджує цю сферу. 21 квітня до нас у гості із пізнавальною 

лекцією про комети завітав Чурюмов К.І. – член-кореспондент Національної 

Академії наук України, професор КНУ ім. Т.Г.Шевченка, доктор фізико-матема-

тичних наук, заслужений працівник народної освіти України, кавалер двох орденів 

«За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів, кавалер ордена української православної церкви 

Святого благовірного київського князя Ярослава Мудрого. Наш гість за все своє 

життя отримав величезну кількість нагород:  

 Почесну Грамоту Верховної Ради України;  

 Відзнаку Вченої Ради КНУ імені Тараса Шевченка;  

 медаль К.Д.Ушинського НАПН України;  

 золотою і двома срібними медалями Астроради АН СРСР «За відкриття нових 

астрономічних об’єктів»;  

 медаль «1500 років Києву»;  

 медаль «Ветеран праці» тощо.  

До речі, якщо мова пішла про астрономічні об’єкти, то необхідно зазначити, що 

Клим Іванович відкрив дві комети Сонячної системи, одна з них отримала назву 

Чурюмова-Герасименко. На цю комету космічним апаратом РОЗЕТТА 12 листопада 

2014 року був посаджений науковий зонд, за допомогою якого людство отримало 

нові знання про реліктову речовину, з якої були утворені тіла Сонячної системи та 

виникло життя на нашій планеті. Втім, на честь вченого була названа не лише 

комета, а ще й невеличка планета №2627 – Чурюмов. Як-то кажуть, талановита 

людина талановита у всіх галузях. Так от, окрім 900 наукових робіт, 5 монографій 

Клим Іванович пише дитячі твори. Він є автором книжок «Математика для малят», 
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«Малятам про тварин», «Малятам про Фахи», «Малятам про човни», «Пригоди 

динозавра Діно» тощо. Завдяки зустрічі із Климом Івановичем учні поширили свої 

знання у області астрономії, дізнались про комети, їх вигляд, хімічний склад, 

історичні відомості,сучасні дослідження і т.д. Ми щиро цінуємо виконану у 

минулому роботу Клима Івановича та бажаємо подальших успіхів та наснаги у 

відкритті й пізнанні нових граней нашого Всесвіту. 

   

 

 

 
 

 

 

 

22 квітня в гімназії проходив надзвичайно цікавий захід - круглий стіл 

«Проблеми забруднення відходами навколишнього середовища. Дарниця – наш 

чистий дім. Відходи – у доходи!». Завдяки цій конференції ми змоглиобговорити 

одну з найважливіших проблем людства. Ця проблема збереження довкілля. Саме 

вона вимагає для свого вирішення негайного втручання усього суспільства. Адже 

природа, в якій нам доведеться жити, забруднюється, піддається руйнуванню і 

знищується. Ось і ми, учасники конференції, вирішили змінити цю ситуацію, яку 

маємо зараз. Для того, щоб зазначити основні ідеї та керівні засади конференції, на 

початку нашого засідання зі своїм вступним словом звернулася директор нашої 

гімназії Кузьминець Л.П. Вона зазначила основну тему і провідні мотиви цього 

проекту. Також на наш захід завітали поважні гості та учасники конференції:  

 завідуюча бібліотекою №133, голова батьківського комітету гімназії 

ІваненкоКлавдіяГригорівна; 

 головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм Дарницької районної в 

м. Києві державної адміністрації Марченко Леся Василівна; 

 заслужений працівник сфери послуг України, Голова Київської міської 

організації українського товариства охорони природи, лицар України Щепець 

Микола Степанович.  

У заході приймали участь команди з різних шкіл: 

гуманітарна гімназія «Гармонія», гімназія №261, 

гімназія №267, гімназія №291, гімназія №315, гімназія 

міжнародних відносин №323. Після слів Лариси 

Петрівни зі своєю промовою виступив близький друг 

гімназії Микола Щепець. Він розповів про ті проблеми, 

які наш район має зараз. Завдяки йому слухачам були зрозумілі рівні прогресу і 

деградації екологічної галузі. Також з привітальним словом виступили Іваненко К.Г. 

та Марченко Л.В. За програмою наступним кроком конференції були презентації 

проектів учнів нашої гімназії та представників інших навчальних закладів. 
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Обговорювалися проблеми екологічної безпеки з різних напря-мків: географії, хімії, 

економіки, нормативно-правової бази. Особливої уваги заслуговують учениці 10-В 

класу Яременко Вікторія та Бобер Даша, які створили цікаві фільми на тему охорони 

навколишнього природнього середовища. Після цього розпочалась робота по 

секціях. Під час секційних занять гості презентували свої проекти за темами 

переробки відходів, забруднення грунтів, води і атмосфери. Паралельно засіданню 

секції працювала «творча лабораторія», де учні та гості разом створювали цікаві 

доробки з матеріалів-відходів. Після того, як всі питання конференції були 

обговорені, прийшов час складання резолюції. Кожен присутній висловив своє 

бачення щодо того, як можна вирішити проблеми забруднення навколишнього 

середовища, а саме грунтів. Всі ідеї, пропозиції були враховані і записані в 

резолюцію. Завершальним етапом круглого столу була презентація результатів 

«творчої лабораторії», оголошення декларації екологічної проблеми та вручення 

сертифікатів учасникам конференції. Велику подяку висловлюємо куратору цього 

проекту Таранченко О.М. та вчителям, які працювали за напрямками роботи: 

Заболотній С.І., Кушнір В.С., Максим Т.А. та Коноплі Н.А.  

15 травня в гімназії проведена екологічна конференція «Земля – наш 

спільний дім», на якій було розглянуто глобальні екологічні проблеми людства, а 

саме: озонові дірки, кислотні дощі, парниковий ефект, забруднення Світового 

океану. Були задіяні кафедри географії, біології та хімії. Також учасники 

конференції продемонстрували статистичні дані з опитувань учнів та їх батьків про 

вплив забруднення нашого району на життя людини. Учасники, які виносили на 

розгляд присутніх певну проблему, пояснювали причину її виникнення та методи 

усунення. Підсумком конференції стало: виховання відповідального ставлення учнів 

до природи, заохочення їх до участі в природоохоронній діяльності, розвиток 

навичок і вмінь природоохоронної культури та критичного мислення учнів. Також 

дана конференція сприяла узагальненню та систематизації знань учнів про джерела 

техногенного та хімічного забруднення та їх вплив на навколишнє середовище і 

людину. Земля – наш спільний дім, і тільки спільними зусиллями люди можуть 

зберегти її. Потрібно пам’ятати, що екологічна безпека планети і майбутнє усього 

людства залежить від кожного! 
 

е) художньо-естетичне виховання, фізичне виховання, охорона праці, 

профорієнтаційна робота 

3 жовтня на передодні чудового св’ята, у гімназії відбувся святковий 

концерт, присвячений нашим любим вчителям. Уся шкільна родина знову 

зібралася в актовій залі, щоб подарувати найкращі вітання і вшанувати тих людей, 

без професії яких, в світі жити просто не можливо, без професії яких, не було б 

самої кращої планети під назвою «Дитинство». 
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13 жовтня учні 8-В класу дивились виставу в 

Молодому театрі «Мати-наймачка» по мотивам твору 

Т.Г.Шевченка. Дія розпочалася з танцю Долі, яка 

потім увесь час і керувала життям героїв, вона нам 

більш за усіх сподобалась. І сумно було, що молода 

мати підкинула свого немовля чужим людям, а потім 

працювала у цих старих, щоб бути поруч зі своїм 

сином, котрий називав її «тітонька». Тільки в останні 

хвилини наймичка зізналась Маркові, що вона його рідна мати, але Доля увела її з 

життя. Нам усім сподобалась гра дівчини – Долі, тому саме їй наприкінці вистави ми 

подарували квіти. Ми дуже вдячні Українському драматичному Молодому театру за 

спектакль, який нікого з нас не залишив байдужим. 

2014 рік - особливий: якщо Україна разом з усім світом відзначає 200-річчя з 

дня народження Т.Г.Шевченка, то англомовний світ святкує 450 років з дня 

народження В.Шекспіра. 14 квітня учні 10-Б класу, запросили до актової зали учнів 

9-10 класів на свято «Творчість Шекспіра унаших серцях». Наш сценарій містив і 

розповідь про «шекспірівське питання», і спілкування «шекспірознавця» з духом 

Шекспіра. Учні читали сонети мовою оригіналу та в українському перекладі, 

продемонстрували 5-ти хвилинний фільм про особистість поета, інсценізували 

уривок з трагедії «Ромео і Джульєтта», і закінчили свято музичним номером - 

співали 130-й сонет під акомпанемент гітари. 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

9 вересня усі київські школярі зібралися на уроці, аби примножити свої знання 

про найвизначніші міжнародні спортивні змагання - Олімпійські Ігри, що 

зародились ще в далекоглядній Стародавній Греції. 
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Чимало іншої цікавої інформації вичерпали учні на тематичному уроці, 

присвяченому Олімпійським Іграм. Усі – і дружній педагогічний колектив, і учні, 

провели час, ретельно готуючи матеріал для незвичного уроку. 

Класний керівник Шевчук Н.С. з учнями 5-Б класу розробили чудову 

презентацію про Олімпійські символіку, чемпіонів, приділивши чимало уваги 

першій олімпійській чемпіонці за часів незалежної України, що брала участь у 

зимових Олімпійських Іграх. Також дітлахи переглянули мультфільм із цікавою 

сюжетною лінією – «Як козаки олімпійцями стали». 

Цікавими історичними й актуальними подіями, що відбувались навколо Ліги 

Чемпіонів поділились учні 6-А класу, спираючись на підтримку Сердюк А.М.  

Також на уроці було згадано багацько фактів, які оповили стародавню й 

сучасну олімпіаду.  

Під умілим керівництвом Маркової Г.М. учні 7-Б класу підготував пізнавальну 

розповідь про традиційну символіку Олімпійських Ігор, обмінялись думками щодо 

їх проведення, пригадали міфи та легенди, що пояснюють їх започаткування та 

продемонстрували власні надбання у спортивних змаганнях. 

Учні 8-А класу представили презентацію, що детально описувала кожну 

складову проведення Олімпіади, а їх класний керівник – Гаврилюк Ж.М. також за 

допомогою презентації, без сумнівів переконала школярів віддати перевагу 

здоровому способу життя. 

Учні 9-Б класу разом із своїм мудрим класним керівником Мельник О.К. 

підготував пізнавальну презентацію про останні Літні та Зимові Олімпійські Ігри й 

українських спортсменів, що отримали золоті, срібні та бронзові медалі і повідали 

чимало цікавої інформації про свої улюблені види спорту, а саме про біатлон і 

настільний теніс. 

Учні 10-А класу, дякуючи старанній підготовці Коноплі Н.А., розподілись на 

кілька груп, кожна з яких сумлінно готувала інформацію про зародження 

Олімпійських Ігор. Серед учнів також знайшовся хлопець, що поділився своїм 

спортивним досвідом та досягненнями з тхеквондо, представивши чесно зароблені 

дипломи та медалі. 

«Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та 

зміцнення миру». Саме під таким гаслом минув урок, проведений обізнаною 

Куценко В.В., присвячений Олімпіаді у 11-А класі. Учні ж розповіли про історію її 

зародження і розвитку, репрезентували її символіку та підготували есе про своїх 

улюблених спортсменів і їх досягнення, зокрема про Безсонову Анну, Міщака 

Дмитра, Семенченка Ярослава та інших. 

В нашій гімназії пройшло свято «Веселі 

старти»,присвячене українському козацтву серед 5-их 

класів. Цей захід сприяв популяризації здорового 

способу життя і розвитку спритності, швидкості, 
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кмітливості та виховання патріотичних почуттів на традиціях українського козацтва. 
 

Учні нашої гімназії приймали участь у районних 

змаганнях з футболу «Шкірянийм′яч», де посіли IV 

місце серед 5-их класів. 

Бажаємо нашим учням пода-

льших успіхів та перемог. 

 

В гімназії проведено чемпіонат з міні-футболу 

серед 5-11 класів. Головним завданням заходу: 

формування позитивного ставлення до фізичної 

культури, здорового способу життя. Учні отримали велике задоволення та масу 

позитивних емоцій. Вітаємо переможців та учасників! 

3 березня згідно плану роботи кафедри фізичної 

культури проведено спортивний виховний захід 

«Козацькі ігри» серед 7-их класів. Програмою змагань 

передбачені ігри та естафети козаків, такі як переправи 

через перешкоди, естафети на спритність козаків, 

кмітливість, силову витривалість, проведено конкурс 

отаманів. Місця розподілені таким чином: І місце – 7-А 

клас, ІІ місце – 7-А клас, ІІІ місце – 7-Б клас, IVмісце – 

7-Г клас. Між естафетами дівчата 7-их класів виконували танок, підготовлений 

самостійно на українську тематику. Дівчата всіх класів виступили відмінно. Глядачі, 

судді, всі присутні в залі отримали великий позитивний заряд бадьорості та гордості 

за наших дітей.  

У нашій гімназії з 6 по 10 квітня пройшов тиждень «Ми за здоровий спосіб 

життя!». Учні старших класів малювали газети та робили презентації. Інші 

приймали участь у спортивних змаганнях. 

  

 

  

 

 

 
 

 

У 2014-2015 навчальному році гімназією «Діалог» проведена відповідна робота 

з охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Значна увага приділялась поліпшенню умов праці і навчання, зміцненню 

матеріально-технічної бази гімназії, організації роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 
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Керуючись вимогами Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про дорожній рух», «Про цивільну оборону» та згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.08.2001 року №563 «Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

закладах освіти», інших нормативних документів, які діють відповідно чинному 

законодавству, гімназія «Діалог» свою роботу спрямовувала на поліпшення умов 

праці і навчання, безпеки життє-діяльності учнів і працюючих. 

Особливі умови пред’являлися стану пожежної безпеки, електробезпеки, 

виробничої санітарії та гігієни праці. 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», Положенням про організацію охорони праці та порядок 

розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах, Типового 

положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, 

наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації 

від 02.09.2013 року №268 та з метою удосконалення роботи щодо створення 

здорових і безпечних умов навчання і праці учасників навчально-виховного процесу 

протягом 2014-2015 навчального року в гімназії проведено навчання та перевірку 

знань 6 новоприбулих працівників. 

Значна увага приділялася організації роботи з профілактики та попередження 

травматизму серед працюючих та учнів гімназії. 

В гімназіївидано накази: 

 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортному 

травматизму»; 

 «Про призначення комісії з розслідування нещасних випадків»; 

 «Про заборону використання у навчально-виховному процесі небезпечних 

речовин та реактивів»; 

 «Про обстеження об’єктів підвищеної небезпеки, а саме: Стадіону, спортивних 

та тренажерної залів, ігрових та спортивних майданчиків, майстерень та 

кабінету обслуговуючої праці»; 

 «Про організацію забезпечення перевезень організованих груп дітей в 

оздоровчі заклади та проведення екскурсійних подорожей та поїздок»; 

 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в гімназії 

на 2014-2015 навчальний рік»; 

 «Про заходи збереження здоров'я учнів під час проведення занять з фізичної 

культури, курсу «Захист Вітчизни» та позакласних спортивно-масових 

заходів»; 

 «Про обстеження стадіонів, спортивних залів, ігрових та спортивних майдан-

чиків і басейну гімназії «Діалог»; 

 «Про перевірку технічного стану обладнання, механізмів навчальних 

майстерень та кабінетів обслуговуючої праці»; 
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 «Про організацію чергування педагогів по гімназії «Діалог»; 

 «Про призначення громадського інспектора з охорони праці»; 

 «Про участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі!»; 

 «Про підсумки проведення в гімназії «Діалог» Всеукраїнського рейду «Увага! 

Діти на дорозі!»; 

  «Про проведення навчання та перевірки знань новоприбулих працівників 

гімназії з безпеки життєдіяльності»; 

 «Про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки та запобігання 

нещасним випадкам на 2014-2015 навчальний рік»; 

 «Про забезпечення безпеки учнів на виконання протокольного рішення наради 

під головуванням Віце-прем’єра-міністра України Сича О.М.»; 

 «Про створення умов по забезпеченню безпечного функціонування гімназії в 

осінньо-зимовий період 2014-2015 навчального року»; 

 «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльсті» (вересень); 

 «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»; 

 «Про підсумки проведення Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!»; 

 «Про проведення місячника безпеки під час використання газу в побуті»; 

 «Про підсумки проведення місячника безпеки під час використання газу в 

побуті»; 

 «Про проведення «Тижня безпеки безпеки дорожнього руху»; 

 «Про підсумки проведення «Тижня безпеки дорожнього руху»; 

 «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» (грудень); 

 «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»; 

 «Про стан роботи з охоронипраці, безпеки життєдіяльності в 2014 році та 

завдання на 2015 рік»; 

 «Про проведення в гімназії «Діалог» Дня цивільного захисту»; 

 «Про підсумки проведення Дня цивільного захисту»; 

 «Про проведенняв «Тижня знань з основ безпекижиттєдіяльності» (квітень); 

 «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»; 

 «Про організацію і ведення цивільного захисту в гімназії»; 

 «Про підсумки роботи з цивільного захисту 2014 рік та завдання на 2015 рік»; 

 «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки у 2014-2015 навчальному 

році»; 

  «Про посилення протипожежного захисту в осінньо-зимовий період»; 

 «Про попередження проявів жорстокості серед учнів та забезпечення захисту 

дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства»; 

 «Про дотримання безпечної поведінки учнями та працівниками на льоду»; 

 «Про попередження нещасних випадків серед працюючих та учнів гімназії у 

весняно-літній період» та інші. 

В гімназії розроблено: 
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 «План роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2014-2015 

навчальному році»; 

 «План роботи з профілактики дитячого травматизму і збереженню здоров’я та 

життя дітей і підлітків в 2014-2015 навчальному році»; 

 «План заходів з профілактики нещасних випадків з учасниками навчально-

виховного процесу в гімназії «Діалог» на 2014-2015 навчальний рік»; 

 «План заходів по попередженню дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму на 2014-2015 навчальний рік»; 

 «План заходів щодо поліпшення роботи з профілактики та попередження 

травматизму серед працівників та учнів гімназії на 2014-2015 навчальний рік»; 

 «Заходи щодо поліпшення роботи в гімназії з профілактики та попередження 

нещасних випадків серед учнів під час проведення занять з фізичної культури, 

курсу «Захист вітчизни» та позакласних спортивно-масових заходів у 2014-

2015 навчальному році»; 

 «План заходів проведення з 20 серпня по 20 вересня 2014 року конкурсу-рейду 

«Увага! Діти на дорозі»; 

 «План заходів проведення з 08 по 14 вересня 2014 року «Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності»; 

 «План заходів проведення з 1 по 31 жовтня 2014 року «Місячника безпеки під 

час користування газом в побуті»; 

 «План заходів проведення з 11 по 17 листопада 2014 року «Тижня безпеки 

дорожнього руху»; 

 «План заходів проведення з 15 по 21 грудня 2014 року «Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності»; 

 «План заходів по підготовці до проведення «Дня цивільного захисту»; 

 «План заходів проведення 23 квітня 2015 року «Дня цивільного захисту»; 

 «План заходів проведення з 20 по 26 квітня 2015 року «Тижня знань з 

основбезпеки життєдіяльності». 

У відповідності до наказів складено акти обстеження навчальних кабінетів 

підвищеної небезпеки, спортивних залів та майданчиків, майстерень та кабінету 

обслуговуючої праці. 

Значна увага приділяється організації роботи з профілактики та попередження 

травматизму серед працюючих та учнів. 

Переконувати у важливості та значимості безпеки в житті людини, мабуть, 

нікого не треба. Тому для нас, дорослих, так важливо сформувати в дітей свідоме 

ставлення до свого життя, позитивну мотивацію щодо дотримання особистої та 

колективної безпеки, допомогти зрозуміти, що їхня безпека залежить, в першу чергу 

від них самих, а їхнє життя – безцінне та унікальне.  

Раз в півріччя з усіма працівниками проводився інструктаж з безпеки 

життєдіяльності. З учнями 5-11 класів класні керівники 1 вересня провели вступний 
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інструктаж з записом у класні журнали. На перших уроках вчителі-предметники 

провели інструктажі з правил безпеки життєдіяльності під час проведення їхніх 

уроків. 

Особлива увага інструктажам була приділена в кабінетах підвищеної 

небезпеки: інформатики, хімії, біології, фізики, шкільних майстерень, спортивних 

залах та басейні. Крім того перед канікулами класні керівники проводили додаткові 

інструктажі та бесіди з учнями з правил безпеки життєдіяльності. 

У відповідності до вимог статті 20 Закону України «Про дорожній рух» в 

гімназії проведені певні заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, а саме: 

 рейд «Увага» Діти на дорозі!»; 

 конкурс малюнків «Мій безпечний шлях до гімназії»; 

 бесіди «Знай та виконуй правила дорожнього руху»; 

 «Єдині уроки з безпеки дорожнього руху»; 

 Створено і діє гурток «Юний інспектор руху» - керівник Шило І.І., вчитель 

предмету «Захист Вітчизни». 

Відбулися зустрічі учнів 5-6 класів (23.09.) та 9-В класу (21.11.) з старшим 

інспектором відділу оформлення матеріалів ДТП та дізнань УДАІ ГУ МВС України 

в м. Києві майором міліції Жучком Є.Л. Він також надав методичну допомогу 

вчителям предмету «Основи здоров’я» та надав 12 відеофільмів з правил дорожньої 

безпеки. 

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» в гімназії проводилася 

робота з формування у дітей навичок поведінки з вогнем та свідомого ставлення до 

нього. 

Протягом навчального року класними керівниками проведена значна робота з 

питань пожежної безпеки. На виховних годинах «Від необережності до біди один 

крок. Пожежна безпека» всі класні керівники провели бесіди з безпечної поведінки 

вдома, безпечне користування електроприладами, побутовою технікою, газовими 

приладами, сірниками тощо, розглянули дії в разі можливого виникнення пожежі. 

Класний керівник 5-А класу Крижанівська О.Б. та 5-В класу Онищенко В.Б. 

разом зі своїми учнями відвідали пожежну частину МНС. Працівники частини 

продемонстрували дітям сучасну техніку, розповіли її можливості і напрямки 

використання. Учні побачили дію вогнеборців по сигналу «Увага! Пожежа!».  

З огляду на актуальність проблеми з безпеки руху, у зв’язку з прийнятою 

резолюцією генеральною асамблеєю ООН про оголошення 2011-2020 років 

Десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху, на виконання плану спільних заходів  

управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та ВДАІ 

Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві щодо організації та проведення 

Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі!», на виконання наказу по гімназії від 

19.08.2014 року №126 «Про участь у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на 

дорозі!» та з метою активізації роботи щодо попередження травмування і загибелі 
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дітей на дорозі напередодні та у перші дні 2014-2015 навчального року в період з 20 

серпня по 20 вересня проводився Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі!» 

Літні канікули закінчилися, а це означає, що вулиці міста знову заповнилися 

маленькими пішоходами. Щоб нагадати учням гімназії Правила дорожнього руху, 

позабуті за літній періодз 20 серпня по 20 вересня в гімназії проходив місячник 

попередження дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти надорозі!». З 

перших днів початку нового навчального року адміністрація гімназії забезпечила 

чергування працівників охоронної фірми гімназії та учнів гуртка «Юних інспекторів 

руху» біля гімназії на пішохідному переході на вул. О.Кошиця. Чергові щоденно 

забезпечують безпечний перехід вулиці нашими учнями, вимагають дотримання 

правил вуличного руху від власників автомобілів. Обстежено ділянку вулиці, яка 

прилягає до гімназії, на наявність «лежачих поліцейських». 

1-2 вересня класні керівники 5-11 класів з учнями своїх класів провели бесіди 

та інструктажі з правил безпечної поведінки на дорозі. Класні керівники 5-их 

класів практично відпрацювали правила переходу вулиць та перехресть на макеті, 

який розташований на подвір’ї гімназії. 

11 вересня в гімназії організовано зустріч з працівниками державного 

пожежного нагляду Міністерстванадзвичайних ситуацій Україниу Дарниць-

кому районі м. Києва, а також проведено захід «Пожежа. Увага всім!». За сигналом 

«Пожежна тривога!» відпрацьовано екстрену евакуацію всього педагогічного 

колективу та учнів закладу, які за 2 хвилини залишили приміщення та вишикувались 

на спортивному майданчику. Пожежники продемонстрували гімназистам 

оперативне реагування на надзвичайну ситуацію та миттєво усунули спалах пожежі. 

Вогнище було спеціально заготоване заздалегідь. А також продемонстрували різні 

можливості пожежного брандспойту та можливості пожежної машини в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Після ліквідації пожежі працівники пожежного підрозділу показали учням 6-В 

класу, класний керівник Тихоненко Ю.М., будову пожежної машини. Провідний 

інспектор відділу організації запобігання надзвичайних ситуацій та заходів 

цивільного захисту Дарницького РУ ГУ ДСНС України в місті Києві, старший 

лейтенант служби цивільного захисту Снятков М.А. і головний інспектор цього ж 

відділу майор Пономаренко А.О. провели бесіду як запобігти пожежі і що робити у 

разі її виникнення, причини виникнення пожежі і можливості техніки, яка є в 

пожежних частинах району. Учні з захопленням слухали розповіді, ставили багато 
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запитань на які отримали вичерпні відповіді. Відповідаючи на запитання учнів, 

рятувальники зауважили, що надзвичайну подію простіше попередити, ніж 

ліквідувати її наслідки, а тому необхідно знайти та чітко дотримуватися правил 

пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Крім цього, діти мали змогу 

побачити оснащення пожежної машини та відчути себе справжніми пожежниками, 

примірявши костюм пожежника й посидіти у кабіні пожежної машини. Учні гімназії 

щиро подякували рятівникам за проведений цікавий захід, з якого вони дізналися 

багато нового, що знадобиться у їхньому житті.  

11 вересня вчитель предмету «Основи здоров’я» 

Шевчук Н.С. з учнями 5-Б та 5-Г класів провела 

відкритий урок «Пожежа - це не гра!». Учні 

пригадали коли вогонь добрий друг і помічник,а коли 

нещадний ворог і руйнівник. Разом з дітьми вчитель 

пригадала правила пожежної безпеки та телефон служ-

би порятунку. В заходах цього дня прийняла участь головний спеціаліст управління 

освіти Дарниць-кої районної в місті Києві державної адміністрації за питань 

охорони праці Саакянц І.П. та директор гімназії Кузьминець Л.П. 

10 лютого в актовій залі гімназії представники державної служби Міністерства 

надзвичайних ситуацій України провели цікаву лекцію з учнями 5-7 класів з 

питаньбезпеки навколишнього середовища та правил поведінки у випадку 

знаходження підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. По місту Києву та 

області тільки за минулий рік знайдено та знешкоджено понад 745 таких предметів, 

– доповідає представник прес служби ГУ ДСНС України у м. Києві прес-секретар 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві лейтенант служби 

цивільного захисту Анна Зусько. Головним чином це залишки снарядів та мін ще з 

Великої Вітчизняної війни. Діти, як найбільш активна частина населення нашого 

міста, граючись, іноді наштовхуються на такі небезпечні знахідки. Тому з метою 

запобігання нещасних випадків з дітьми ми проводимо в школах та інших 

навчальних закладах низку попереджувальних заходів з цих питань. Також дітям та 

вчителям показаний відеофільм де продемонстровані зразки небезпечних предметів, 

загроза, яку вони викликають та правила безпечної поведінки дитини в таких 

випадках. «Найбільш вразливіша категорія дітей – це діти підліткового віку» – 

наголосила в інтерв’ю представникам телебачення та преси директор гімназії 

Кузьминець Л.П. Ось чому саме для них ми плануємо та проводимо такі цікаві 

заходи, де діти можуть не тільки почути теоретично але й практично відпрацювати 

свої дії, свою поведінку в подібних випадках. На жаль, ситуація в країни склалася 

досить складна, тому, як учні, так і дорослі повинні постійно пам’ятати, що 

найголовніше - це їх життя. Присутній на сьогоднішньому заході методист науково-

методичного центру управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації Сікорський Вадим розповів порядок дій при зараженні приміщень 

отруйними речовинами, а саме: хлором, аміаком, ртуттю. Особливо цікавими дітям 
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були й демонстрації працівників групи розмінування Київської аварійно-рятувальної 

служби МНС України. В проведенні заходу приймали участь Державний інспектор з 

нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки Дарницького районного управлін-

ня Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в м. 

Києві Максим Снятков, представники служб з надзвичайних ситуацій інших районів 

м. Києва та журналісти телебачення і преси. Заходи з питань безпеки на базі гімназії 

«Діалог» проводяться систематично та планово. У квітні відбувся відкритий урок 

«Безпечна праця батьків – має щасливе майбутнє». Разом з цим питання безпечної 

поведінки на вулиці та в побуті вивчаються учнями згідно програми предмету 

«Основи здоров’я». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Під час проведення «Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності» (квітень, 

вересень, грудень) з учнями проводилися, у відповідності до розроблених заходів, 

бесіди, виховні години, відкриті уроки, позакласні заходи з правил безпечної 

поведінки. Питання безпеки життєдіяльності учнів розглянуті на батьківських 

зборах, які пройшли з 3 по 9 вересня 2014 року. 

Заступником директора з виховної роботи, відповідальним за охорону праці в 

гімназії Свиридою А.В. розроблено та виготовлено через фірму стенд «Безпека 

життєдіяльності». 

У жовтні в гімназії проведено «Місячник безпеки під час користуванням газом 

у побуті». Учні 5-х класів написали диктант з правил користування газом. Класні 

керівники 5-11 класів провели виховні години з учнями на яких розглянули правила 

та вимоги безпечного користування газовими приладами, порядок дій при виявленні 

запаху газу в приміщенні. 

Під час проведення «Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності» вчителем 

образотворчого мистецтва Долгіх В.О. проводилися конкурси малюнків. Активну 

участь в цих конкурсах прийняли учні: Мотенко Наталія (9-А) та Галушко Анастасія 

(9-А). Їх роботи визначені найкращими: Забуга Єлизавета (6-В), Сулимовський 

Андрій (7-В), Березіна Марія (8-А) та Стасіневич Діана (8-А). 

Як бачимо, в гімназії проведена значна робота з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. Але вжиті заходи не завжди приводять до позитивних 

результатів по запобіганню травматизму. Так у 2014-2015 навчальному році у нас 

трапилося різке збільшення травматизму і особисто побутового. За навчальний рік 

зареєстровано 4 нещасних випадки серед працюючих, про які складено акти Н-Т – 
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травмування невиробничого характеру – побутові. Серед учнів зареєстровано 8 

побутових нещасних випадків та 6 під час навчально-виховного процесу, із них 4 

сталося під час перерв і 2 під час уроків української мови (вчитель Куценко В.В.) і 

фізичної культури (вчитель Білоус Н.Є.). Аналізуючи нещасні випадки під час 

навчально-виховного процесу виникає стурбованість підвищенням агресії серед 

дітей. Адже всі випадки сталися внаслідок бійки, штовханини, словесної перепалки. 

Таким чином можна зробити висновок, що інструктажі учнів на робочому 

місці, які проводять вчителі та класні керівники, не ефективні, і в новому 2015-2016 

навчальному році потребують нових підходів, контролю за станом умов для праці, 

навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу. 

Адміністрацією гімназії «Діалог» укладено угоду з автошколою, яка орендує 

приміщення, про проведення занять працівниками автошколи з учнями 5-их класів з 

правил вуличного руху та перевірки знань учнів 11-их класів та гуртківців ЮІР на 

комп’ютерах автошколи.  

З метою пропаганди Правил дорожнього руху серед учнів, безпечної поведінки 

на вулицях і дорогах в гімназії створений гурток «Юних інспекторів руху», 

керівником якого призначено вчителя предмету «Захист Вітчизни» Шила І.І. 

Запроваджено практикум нагадування дітям на останньому уроці про безпечну 

поведінку на дорозі.  

Класні керівники 5-7 класів провели конкурс дитячих малюнків «Безпека життя 

та правила дорожнього руху».  
 

8. Участь у районних, міських та Всеукраїнських заходах: конкурсах, 

фестивалях, змаганнях та інше. 
 

Назва конкурсу (змагань) Розряд, 

звання, місце 

ПІ переможця Клас 

Районний конкурс бальних танців «Зоря» І місце 

Велієва 

Ольга Ельханівна 
5-А 

Всеукраїнський конкурс бальних танців 

«Зоряний» 

І місце 

Районне змагання з баскетболу І місце 

Міське змагання з баскетболу «LediesLegion» І місце 

Міжнародний конкурс «Кращий гравець року» І місце 

Всеукраїнський конкурс підводного спорту ІІІ місце Іщук  

Ніна Юріївна 

5-А 

Міжнародний конкурс спортивно-бального 

танцю «Рондо», м. Львів 

І місце Копилець 

Ольга Тарасівна 

5-В 

Міжнародний конкурс спортивно-бального 

танцю «Рондо», м. Львів 

ІІ місце Петраковська 

Катерина Юріївна 

5-В 

Міжнародний конкурс спортивно-бального 

танцю «Рондо», м. Львів 

І місце Чернишевич Мирослава 

Станіславівна 

5-В 

Чемпіонат України з самбо ІІІ місце Дехтяр  

Владислав Русланович 

6-Б 

Міжнародний фестиваль креативної творчості 

учнівської молоді, м. Санремо  

Фіналіст Онопенко  

Софія Володимирівна 

6-Б 

Районний конкурс бальних танців «Клуб «Oltex» І місце Трохименко 

Анна Віталіївна 

6-Б 
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Міжнародний конкурс співаків «Кришталева 

сова» 

ІІ місце Давиденко  

Марія Ігорівна 

6-В 

Міські змагання художньої гімнастики «Nika» І місце 

Сергеєва 

Анастасія Миколаївна 
6-Г 

Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики 

«Зимова казка» 

ІІ місце 

Міжнародні змагання з художньої гімнастики, м. 

Краків 

ІІ місце 

Міський конкурс «Іграшковий Вернісаж-2015» ІІІ місце 
Машуров  

Вадим Ігорович 
7-А ІІІ Всеукраїнський благодійний фестиваль-

конкурс «Квітуча Україна» 

Лауреат  

І премії 

Міжнародний конкурс духовної музики, Польща І місце 
Галій  

Роман Петрович 
7-В Міжнародний конкурс духовної музики, 

Словаччина 

 

Конкурс «Дарниця талантами славиться» 
 

І місце Боженко  

Аліна Віталіївна 

8-А 

Міський конкурс спортивних танців «A6 

Exellence» 

І місце 

Захарова  

Оксана Олександрівна 
8-Г 

Всеукраїнський конкурс спортивних танців «A6 

Exellence» 

І місце 

Міський конкурс спортивних танців «A6 

Exellence» 

І місце 

Біла 

Аліна Миколаївна 
8-Г 

Всеукраїнський конкурс спортивних танців «A6 

Exellence» 

І місце 

Художня гімнастика 
 

КМС Щемельова  

Анна Едуардівна 

9-А 

Всеукраїнські змагання спортивно-бального 

танцю «Фенікс кан» 

ІІІ місце Попович  

Вікторія Володимирівна 

9-А 

Всеукраїнський кубок кікбоксінгу «Чорного 

моря» 

І місце 
Володько  

Антон Юрійович 
9-Б 

Відкритий чемпіонат кікбоксінгу «Wizzard» ІІ місце 

Кубок міста Києва по кікбоксінгу І місце 

Карпенко 

Андрій Миколайович 
9-Б 

Всеукраїнський кубок по кікбоксінгу «Чорного 

моря» 

ІІІ місце 

Відкритий чемпіонат по кікбоксінгу «Wizzard» І місце 

Всеукраїнські змагання спортивно-бального 

танцю «Фенікс кан» 

ІІІ місце Ягодка  

Борис Олександрович 

9-Б 

Карате-кіокошенкай 

 

Чемпіон 

України 

Кравчук  

Ярослав Валерійович 

9-В 

Регбі, кращий гравецьмол. збірної України  

Всеукраїнський фестиваль перукарського 

мистецтва «Кришталева сова» 

ІІІ місце Бобер  

Дарина Олександрівна 

10-В 

Всеукраїнський фестиваль перукарського 

мистецтва «Кришталева сова» 

ІІІ місце Казмерчук  

Олександра Леонідівна 

10-В 

Конкурс «Дарниця талантами славиться» 

 

І місце Карачевський  

Данило Русланович 

11-А 

 

9. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками 
 

Бібліотека гімназії - особливий структурний підрозділ, який здійснює інформа-

ційну підтримку й забезпечення учбово-виховного процесу. У своїй роботі 

бібліотека керується законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», нормативними документами Міністерства освіти України, Положенням про 
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бібліотеку середньої загальноосвітньої школи, річного плану 

роботи гімназії та плану роботи бібліотеки. 

Шкільна бібліотека – це особливе педагогічне 

середовище. Бібліотекар у своїй професійній діяльності 

виступає як джерело інформації, організатор індивідуальної і 

колективної  діяльності, при цьому він розвиває дітей, навчає 

їх  і виховує, тобто бібліотечними формами і методами 

здійснює педагогічну діяльність.  

 В 2014-2015 навчальному році шкільна бібліотека, 

спільно з педагогічним колективом працювала у таких 

напрямках: 

 виховання шанобливого ставлення до бібліотек, як до осередків естетичної, 

етичної, інтелектуальної культури людства; 

 забезпечення підручниками із загальноосвітніх предметів, спеціальних та 

профільних дисциплін; 

 збагачення учнів основами бібліографічних  знань та навичками користування 

бібліографічною інформацією, виховання культури роботи з книгою; 

 задоволення потреб викладачів у методичній, а всіх інших користувачів – у 

художній, довідковій, науково-популярній літературі; 

 оперативне забезпечення вчителів інформацією бібліографічного характеру; 

 виховання гарномійно-розвинених громадян незалежної України, відданих 

синів свого народу, гідних спадкоємців найкращих надбань національної 

культури. 

Діяльніть бібліотеки була активізована в напрямку естетичному, фізичному, 

трудовому вихованню підростаючого покоління. 

На 01.06.2015 року книжковий фонд бібліотеки нараховує69638примірників, з 

них: 

 підручників і методичної літератури - 60247примірників; 

 художньої літератури – 9391примірник.   

Бібліотека оснащена комп’ютерами, телевізором, копіювальною технікою. 

Оформлено передплату на  65  назв  періодичних  видань освітнього профілю. 

Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: алфавітний 

та систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотеки:«Освіта ХХІ 

століття», «Реєстраційна картотека підручників», «Сценарії та виховні години», 

«Картотека брошур», «Минуле і сучасне історії» та інші.  

Працюємо над створенням тематичної електронної картотеки на основі 

галузевих газет і журналів.  Це дуже велика робота, але вона необхідна, оскільки 

виходить від читацьких запитів вчителів та учнів. Якщо бібліотека не має у своєму 

розпорядженні необхідної довідково-інформаційної літератури - є можливість 

отримати необхідний матеріал в Інтернеті.  
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Книжковий фонд бібліотеки організований та систематизований таким чином, 

щоб він повністю розкрився своїми багатствами перед читачами. Цьому сприяє 

розміщення книг за ББК, яка допомагає максимально полегшити учням, вчителям, 

бібліотекарю використання бібліотечного фонду. Систематично проводиться робота 

по веденню та оформленню бібліотечної документації: сумарних та інвентарних 

книг. 

З метою  формування культури читання, орієнтування в джерелах інформації, 

уміння користуватися довідковими виданнями, каталогами, картотеками проводять-

ся бібліотечні уроки «Про книгу і бібліотеку», «Довідковий апарат книги», 

«Подорож до Країни книжок» та інші. 

Сучасні економічні проблеми ускладнюють процес якісного задоволення 

потреб учнів та вчителів у виданнях довідкової, науково-популярної літератури, 

недавно введених у шкільну програму текстів художньої літерату-ри. Вчителі 

постійно вивчають бібліотечний фонд, роблять висновки яку літературу можна 

запропонувати учням для виконання того чи іншого завдання. У бібліотеці ведеться 

картотека газетно-журнальних статей «На допомогу вчителю», яку систематично 

веде бібліотекар, поповнюючи новими матеріалами та тематичні папки на допомогу 

учням і вчителям, які поновлюються новинками з періодичних видань. 

Форми і методи роботи з читачами спрямовані на залучення їх до систематич-

ного читання в бібліотеці, ознайомлення з кращими зразками української і світової 

літератури та культури. 

Для задоволення інформаційних потреб в освіті, самоосвіті та професійному 

вдосконаленні для педагогічних працівників  у бібліотеці запроваджено таку форму 

обслуговування, як індивідуальне інформування. Читач має змогу оперативно 

отримувати інформацію з теми, якою він цікавиться. 

Популяризація літератури завдяки книжковим виставкам, бібліографічним 

оглядам, бесідам, зустрічам з цікавими людьми є одним із головних завдань 

бібліотеки. Вони сприяють систематичній інформації читачам про новинки 

літератури, про найбільш цінні книги з окремих тем, допомагають читачеві в 

глибокому вивченні питання. При організації виставок, полиць, переглядів 

обов’язково враховується вік читачів: дітям молодших класів потрібні невеликі, 

яскраві, художньо оформлені виставки з коротким, простим, цікавим змістом; дітям 

старшого віку – більш наповнені інформацією: «Сучасна дитяча проза», «Країна 

казкова, країна книжкова», «Здоров’я учня, здоров’я нації», «Україна від давнини до 

сьогодення», «Відлуння козацької слави» та ін. книжкові виставки та тематичні 

полиці. 

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів та 

вчителів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною бібліотекою 

разом з педагогічним колективом, а саме: 
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25 серпня 

До Дня Незалежності України. 

90 років від дня народження П.А.Загребельного. 
 

10 вересня 

 

 

11 вересня 

 

120 років від дня народження О.П.Довженка, українського кінорежисера і пись-

менника, книжково-ілюстративна виставка «Життєві шляхи Олександра 

Довженка». 

150 років від дня народження П.А.Грабовського, українського поета та громадсь-

кого діяча. 

 

15 вересня 

17 вересня 

225 років від дня народження Д.Ф.Купера, американського письменника. 

150 років від дня народження М.М.Коцюбинського, українського пись-менника і 

громадського діяча. 
 

 

9 жовтня 

15 жовтня 

20 жовтня 

28 жовтня 

Книжкова виставка до дня працівника освіти «Вчителько моя зоре світова». 

110 років від дня народження М.П.Бажана, українського поета, перекладача. 

160 років від дня народження Оскара Вайльда, англійського письменника. 

160 років від дня народження Артюра Рембо, французького поета. 

День визволення України від нацистських загарбників. 
 

9 листопада 

 

13 листопада 

 

23 листопада 

 

День української писемності та мови: книжкова виставка «Любіть Україну, і 

пісню, і мову її солов’їну». 

125 років від дня народження Остапа Вишні, українського письменника, 

сатирика і гумориста; книжкова виставка та огляд літератури. 

День пам’яті жертв голодомору – книжкова виставка «Голодомор 1932-1933 

років. Україна пам’ятає». 

8 січня 

 

22 січня 

 

27 січня  

 

29 січня 

30 січня 

80 років від дня народження В.А.Симоненка, українського поета, прозаїка, 

журналіста. 

День Соборності і Свободи України, книжкова виставка «Соборна мати Україна 

одна на всіх як оберіг», бібліографічний огляд літератури. 

225 років від дня народження П.П Гулака-Артемовського, українського поета, 

перекладача. 

155 років від дня народження А.П.Чехова, російського письменника, драматурга. 

85 років від дня народження українського дитячого письменника-гумо-риста 

Всеволода Нестайка. 

20 лютого 

 

21 лютого 

110 років від дня народження Уласа Самчука, українського письменника, 

публіциста. 

Міжнародний день рідної мови. 

4 березня 

 

9 березня 

 

19 березня 

 

200 років від дня народження М.М.Вербицького, українського композито-ра, 

диригента. 

День народження Т.Г.Шевченка, українського поета, художника, мисли-теля-

просвітителя, організувати тематичну поличку. 

120 років від дня народження українського поета, перекладача М.Т.Рильського, 

85 років від дня народження Ліни Костенко, української поетеси. 

2 квітня 

 

23 квітня 

 

26 квітня 

210 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена, данського письмен-

ника, казкара. 

95 років від дня народження українського письменника, педагога Григорія 

Тютюнника. 

125 років від дня народження українського поета-неокласика, перекладача 

М.К.Зерова. 

16 травня 

 

25 травня 

120 років від дня народження Тодося Осьмачки, українського поета, прозаїка, 

перекладача. 

110 років від дня народження О.Є.Корнійчука, українського письменника, 

драматурга. 
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       Щороку традиційно ми проводимо шевченківські свята, вшановуємо пам’ять 

геніальногопоета. Колективом гімназії був розроблений план заходів щодо 

підготовки та відзначення 201-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. Бібліотекар 

гімназії допомагав у проведенні декади української мови та літератури «Встане 

правда!Встане воля!», в підготовці тематичних уроків української літератури, в 

проведенні виховних годин, створенні тематичної газети. В бібліотеці гімназії 

оформлені постійно діючі тематичні куточки: «Тарас Шевченко. Літературна та 

мистецька спадщина», «Провісник долі України», які систематично поповнюються 

новими надходженнями.  

Спільно з колективом бібліотеки №133 та письменницею, поетесою Страшенко 

О. проведений захід-літературна вітальня «На тиху розмову, на добреє слово 

Шевченко нас кликав й запрошує знову». На цей захід бібліотекар гімназії 

підготувала книжково-ілюстративну виставку «І лине над землею Шевченкове 

святеє слово», проведений бібліографічний огляд літератури  для учнів гімназії. 

В читальній залі бібліотеки гімназії класними керівниками5-х класів проведені 

виховні години та бібліотечні уроки до Шевченківських свят та  інші тематичні 

уроки: «Енциклопедії, словники, довідники та інші джерела інформації», «Цікаві 

таємниці у бібліотечній скарбниці», «Вчися бути читачем». 

Вчителем української мови Куценко В.В. та бібліотекарем Вепренцевою С.І. 

проведений конкурс на кращихчитцівтворів Кобзаря «Поезія Шевченка мовами 

світу», де учениця гімназії Радзієвська Анастасія (7-В класу) німецькою мовою 

декламувала «Зоре моя, вечірняя». Учениця приймала участь у районному конкурсі 

читців-декламаторів поезії Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» 

де отримала диплом та цінні подарунки. 

Разом з вчителями інформатики проводиться робота над створенням електрон-

ного варіанту обліку підручників, періодичних видань, поступово перейдуть до 

створення електронного каталогу книг. Це надзвичайно  довга, кропітка робота і 

потребує не один рік праці.  

В бібліотеці гімназії з’явилась можливість забезпечувати вільний доступ до 

різних інформаційних джерел, які не обмежуються тільки книжковим фондом. 

Працюючи в бібліотеці-медіатеці вчителі та учні мають можливістьвикористову-

вати не тільки книги, періодику, але і отримувати інформацію з дисків, 

користуватисясвітовою системою Інтернет, переглядати відеофільми. Використову-

вати все для написання творів, рефератів, для підготовки дискусійних клубів, уроків, 

презентацій, учнівських проектів, МАН.          

Спільно з педагогічним колективом бібліотека приймає участь у проведенні 

предметних тижнів, відкритих уроків, годин спілкування, в турнірах кмітливих. 

Бібліотекар надає допомогу у проведенні виховних годин, класних зборів.  

 Проводиться  робота по збереженню книг. 

У цьому напрямі проводяться: 

 бесіди з учнями школи про збереження підручників, 
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 робота з ліквідації заборгованості книг читачами, 

 рейди-перевірки стану збереження підручників, 

 подвійний облік видачі підручників ( у класного керівника та у бібліотеці), що 

є взаємодопомогою бібліотекаря і вчителя в забезпеченні учнів підручниками і 

контролі за їх своєчасним поверненням. 

У школі створено всі умови для збереження підручників та іншої друкованої 

продукції.  

80 років тому на карті міста Києва з’явився новий чудовий район – Дарниця. За 

ці роки вона розширилась, виросла, покращала.  В рамках святкування ювілею 

Дарниці в районі проходили різноманітні заходи, до яких долучилася і наша 

бібліотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наша бібліотека долучилася до акції «100 тисяч книжок для сільських 

бібліотек». Проект мав на меті залучити міські школи для збору дитячих книжок аби 

поповнити фонди сільських бібліотек.  

Проект тривав з 9 березня по 22 квітня по всій території України. 115 зібраних 

книг учнями гімназії та СЗШ №255 були від правлені до міста Вінниця та 

розподілені між сільськими бібліотеками. 

Одним із завдань правового виховання є формування в учнів правових знань та 

навичок, які б регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної мети, 

правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетерпимості до 

порушників норм права, відповідальності. 

Проблема морально-правового виховання підростаючих поколінь серйозно 

хвилює батьків, громадськість, педагогічний колектив, уряди в багатьох країнах 

світу. 

Виховання у підростаючого покоління патріотичного, національного почуття, 

любові до рідної Батьківщини - один з основних напрямків в роботі педагогічного 

колективу. В цьому напрямку було проведено ряд заходів, а саме: «Державна і 

військова символіка України.Герб і прапор України», книжкова виставка «За мирне 

небо на землі - тобі спасибі, ветеране!», до Дня пам’яті жертв Голодомору  «Пам’я-

таємо минуле заради майбутнього», виховні години«Чорнобиль – чорнийбіль 

України», «Обери здоров’я – збережи життя» та ін. 
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Бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і поширення 

інформації. Тому бібліотекар знаходиться в постійному пошуку нових активних 

форм роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов 

та інтерес до книги, а педагогам можливість щоденно поповнювати свої знання 

новою, цікавою і корисною інформацією, використовуючи її в навчально-виховному 

процесі. 

 

10. Діяльність органів учнівського самоврядування. 
 

Гуманізація освіти, педагогіка життєтворчості передбачає принципово нове 

ставлення до особистості учня, демократизації стосунків у педагогічному колективі. 

У зв'язку з цим значно зростає роль учнівського самоврядування. Учнівське 

самоврядування - це спосіб організації життя, учнівського колективу. Воно сприяє 

виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на 

принципах партнерства, гласності, демократизму. Там, де розвинене шкільне 

самоврядування, виникають сприятливі умови для згуртування учнівського колективу, 

розвитку громадянської думки. Готового колективу не буває, його необхідно створити, 

але створити — лише напівсправи треба вміти керувати і підтримувати самофункціо-

нування. Тільки тоді маса проблем навчання і виховання будуть пов'язані і 

розв'язуватимуться на належному рівні. 

Педагог-організатор Жук М.О. провела засідання навчально-виховної комісії 

Ради учнівського самоврядування «Правила внутрішнього розпорядку – Закон 

життя гімназії». В гімназії відбулася зустріч учнівського самоврядування з 

адміністрацією гімназії «Керівні документи, що регламентують діяльність гімназії». 

Рада учнівського самоврядування обрана на загальній конференції 

гімназії.Очолює раду - голова та його заступник, в структурі ради є 8 комісій: 

 навчально-дисциплінарна комісія; 

 туристично-краєзнавча комісія; 

 комісія «Здоров’я та спорту»; 

 комісія «Дозвілля»; 

 комісія соціального захисту та милосердя; 

 фінансово-трудова комісія; 

 інформаційна комісія; 

 комісія позашкільних та шефських зв’язків. 

В кожному класі гімназії діє учнівське самоврядування. В масштабі гімназії 

його об’єднує Рада учнівського самоврядування, яка обрана на учнівській 

конференції гімназії. Очолювала Раду ГоловаБілошапка Анна, учениця 9-Б класу. В 

складі інформаційної комісії є учнівська лекторська група та редколегія 

багатотиражної газети «Велика перерва». 
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6 грудня в гімназії пройшов День самоврядування. Учнівське самоврядування 

серйозно віднеслосьта підготувалось до цього заходу. День почався з наради 

директора та заступників директора: 

 голова ради учнівського самоврядування - Білошапка Анна (10-Б); 

 заступник директора з навчально-виховної роботи – Ласа Аліна (11-А); 

 заступник директора з виховної роботи –Карпенко Андрій (9-Б); 

 заступник директора з науково-методичної роботи – Сафронюк Дарина (11-А); 

 заступник директора з адміністративно-господарчої роботи –Місюренко 

Микола (11-В); 

 секретар – Врублевська Ангеліна (9-А).  

О 8.15 всі заступники приступили до виконання своїх функціональних 

обов’язків. О8.20 для всіх учнів був тематичний ранковий радіо-ефір.  

На 1-ому та 2-ому уроках проведено лекції «Що таке самоврядування»та 

«Самоврядування в гімназії «Діалог». Також учні мали змогу відчути себе вчителем.  

На 3-ому та 4-ому уроках учні заміняли вчителів. У кожного учня був план 

проведення уроку, додаткова інформація до теми. В кінці робочого дня було 

проведено бліц-опитування, де учні мали можливість написати, чи сподобався їм 

цей день, їх пропозиції та побажання. Результати опитування приємно вразили раду 

учнівського самоврядування. Зі 100% - 97% учнів відмітили що їм дуже сподобався 

цей день.  

На 5-ому уроці в конференц-залі відбулося спільне засідання учасників 

самоврядування та адміністрації гімназії. Відбулося підведення підсумків. Де кожен 

учасник заходу звітувався про зроблену роботу. 

Протягом багатьох років гімназія «Діалог» співпрацює з Дарницьким 

управління доходів та зборів. 

14 травня в гімназії відбулася педагогічна рада. На 

порядок денний було винесене питання про роль 

учнівського самоврядування в житті гімназії як реальної 

виховної сили в умовах демократизації освіти. Актуаль-

ність учнівського самоврядування зумовлена необхідні-

стю виховання особистості, яка володіє не тільки 

певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у 

демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні. Учнівське самоврядування є 

універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, 

як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації 

особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різно-

манітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до 

управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, 

формує у них почуття. Про значення самоврядування в житті гімназії розповів 

заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. Він поділився своїми 

враженнями про важливість самоврядування та про подальший його розвиток у 
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гімназії. Педагог-організатор Жук М.О. теж висловила свої думки з приводу цього 

питання. Вона впевнена, що самоврядування — не є наданням учням можливості 

робити що завгодно. Це — найвища, найскладніша форма педагогічного 

керівництва. Школа, яка готує підростаюче покоління до життя в умовах демократії, 

не може існувати без розгорнутої системи учнівського самоврядування. 

Самоврядування — не гра і не самоціль. Це — дієвий метод досягнення широкого 

спектру виховних завдань — громадської активності, Вчителі гімназіїз великим 

задоволенням слухали виступ Білошапки Анни – голови Ради учнівського 

самоврядування гімназії. Вона зауважити, що метою роботи дитячого самоврядну-

вання є згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них 

кращі риси громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя учнів 

насиченим і цікавим. Голова учнівського самоврядування є середньою ланкою у 

врегулюванні відносин між адміністрацією, педагогічним колективом і учнями. 

Тому щотижня проводяться засідання активу учнівського самоврядування, а 

щомісяця проводяться зустрічі за участю активів класів та представників 

самоврядування гімназії. Аня Білошапка розповіла про роботу учнівського 

самоврядування та повідомила про плани на наступний рік. Педагогічною радою 

були прийняті рішення щодо подальшого розвитку учнівського самоврядування в 

гімназії «Діалог». 
 

11. Діяльність батьківського комітету.  
 

У системі роботи гімназії на громадських засадах обраний і працює 

батьківській комітет, який очолює Іваненко К.Г. Батьківські комітети також обрані в 

кожному класі. Працездатний та ініціативний батьківський актив – це безкорислива 

і своє-часна допомога, яка являється важливим чинником у поліпшенні рівня 

освітньої та виховної діяльності.  

12 вересня проведено зустріч голів батьківських комітетів класів, членів 

учнівського самоврядування та адміністрації гімназії, на якій обговорено спільні дії 

сім’ї та гімназії у вихованні та навчанні дітей у 2014-2015 навчальному році.  

До складу батьківського комітету входять  дев’ять  осіб батьків, обраних на 

зборах кожної паралелі. Батьківський комітет гімназії розробляє пропозицій по 

різноманітних напрямках.  

Основними з них є: 

 охорона прав і законних інтересів осіб, які навчаються в гімназії; 

 внесення пропозицій по покращенню організацій навчально-виховного процесу; 

 охорона і зміцнення здоров'я учнів; 

 організація дозвілля та відпочинку учнів; 

 підготовка приміщення гімназії до нового навчального року. 

 У вересні проведено засідання «трикутника» на якому укладено угоду про 

співпрацю. Угоду підписали: директор гімназії Кузьминець Л.П., Голова 
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батьківського комітету Іваненко К.Г. та голова Ради учнівського самоврядування 

Білошапка Анна. 

Активну допомогу батьківській комітет гімназії надав у підготовці та 

проведенні свята  «Низький уклін тобі, учителю!» до Дня працівників освіти, 

відзначенні Новорічних свят та районного свята до Дня Європи. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. прийняла участь у врученні соло-

дощів дітям-сиротам та дітям-інвалідам у День Святого Миколая. До Дня інваліда за 

рішенням батьківського комітету вручені подарунки дітям-інвалідам, які навчаються 

в гімназії. 

Разом з батьківськими комітетами класів проводиться обстеження умов, в яких 

виховуються діти-сироти та діти з багатодітних сімей. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. є членом Ради по попередженню 

правопорушень неповнолітніми гімназії, членом батьківського комітету району. 

Багато добрих справ в гімназії «Діалог» відбувається за підтримки батьків та 

батьківських комітетів, які є опорою і підтримкою в створенні благ та матеріально-

технічного забезпечення без яких неможливий високий рівень навчально-виховного 

процесу. 

Щороку гімназія гостинно відкриває двері, запрошуючи учнів та батьків, до 

незабутніх миттєвостей шкільного життя, великих сподівань, справжніх відкриттів. 

Відповідно до Статуту гімназії, на початку навчального року, проводиться щорічне 

звітування адміністрації про діяльність закладу протягом року перед активом 

батьківської громади. 15 вересняв актовому залі гімназії відбулася зустріч 

адміністрації з батьківським активом. А розпочалися збори виступом учнів 

гімназії з невеликим концертом. Учениця 8-А класу Боженко Аліна виконала пісню 

«Україна – вишиванка», а учениця 7-А Потайчук Анастасія разом зі своїм партнером 

подарували присутнім чудовий вальс, також на початку зустрічі, директором 

Кузьминець Л.П., було нагороджено актив батьківської громади за активну участь у 

житті гімназії та вихованні дітей. Лариса Петрівна ознайомила батьків із 

напрямками роботи закладу та основними перспективними завданнями колективу, 

супроводжуючи свою розповідь презентацією. Також директором було згадано про 

участь та перемоги учнів у районних та міських етапах шкільних предметних 

олімпіад. Визначено основні напрямки виховної роботи, оголошено ряд заходів, які 

були проведені протягом року, приділено увагу програмі «Здоров’я». Окремою 

частиною звіту директора Кузьминець Л.П. був звіт про фінансово–господарську 

діяльність. Лариса Петрівна висловила подяку всім батькам, що підтримували 

гімназію та допомагали навчальному закладу. Також зі словами вдячності директор 

звернулась до батьків 10–Б класу - Степаненко О.О., 7–В класу - Бородавко М. В. та 

8–Г класу - Хоменко С.В. за підтримку та проведення ремонтних робіт у гімназії за 

рахунок власних коштів. Зустріч з батьківською громадою закінчилась презентацією 

роботи ради учнівського самоврядування. 
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12. Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами 
 

В 2014-2015 навчальному році гімназія «Діалог» співпрацювала з благодійною 

організацією «Український центр Порозуміння» та Укрваїнським науково-мето-

дичним центром практичної психології та соціальної роботи МОН України, з метою 

поліпшення психологічного клімату учнівського та педагогічного колективів 

гімназії.  

Регулювання конфліктів базується на інноваційній системі медіації. У рамках 

даного напряму в гімназії функціонує шкільний центр розв’язання конфліктів. 

Діяльність гімназії у напрямі збереження репродуктивного здоровя та захисту 

репродуктивних прав українських громадян здійснюється за підтримки Українсь-

кого науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи МОН 

України і Міжнародної Федерації планування сім’ї та благодійного фонду «Здоров’я 

жінки та планування сім’ї». 

Гімназія «Діалог» також співпрацює з: 

 Міжнародним благодійним фондом «Молодь за права людини»; 

 Міським товариством тверезості та здоров’я; 

 Київським міським центром здоров’я; 

 Благодійна організація благодійний фонд «Орієнтир – Дарниця»; 

 Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

 Громадська варта Дарницького району; 

 редакцією журналу «Військо України», при якій є волонтерська організація. 

В 2014-2015 навчальному році значно покращилася робота по наданню 

благодійної допомоги. Покращення цього напрямку роботи відбулося завдяки 

наполегливості членів гімназійної Ради учнівського самоврядування. Саме вони 

виступили ініціаторами благодійності. Так, учнями зібрано і передано госпіталю 

МВС м. Києва кошти в сумі 4 600 грн. для лікування поранених в зоні АТО. 

Через благодійний фонд журналу «Військо тУкраїни» гімназисти передали для 

школи-інтернату №1 м. Скадовська наступну гуманітарну допомогу: 

 продукти харчування (солодощі) на суму 400 грн.; 

 канцелярські товари – 300 грн.; 

 дитячу літературу – 500 книг; 
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 теплий одяг – понад 250 кг; 

 мяка іграшка – біля 1000 штук. 

Активну участь прийняли гімназисти у заході «Паска для АТО». Разом з 

батьками вони спекли самостійно, або придбали і через Громадську Варту 

Дарницького району відправили бійцям на Схід 70 Великодних пасок та понад 200 

писанок. Силами учнів гімназії зібрано біля 600 кг макулатури, кошти від вартості 

пераховані на допомогу воїнам АТО. 

Значну допомогу учні надали батькам учня 8-Б класу Гаврилова Богдана, який 

тривалий час не може вилікуватися від тяжкої недуги, батькам передано 14 900 грн. 

Педагогічний персонал та учні традиційно протягом багатьох років благодійно 

підтримують фонд Червоного Хреста Дарницького району. В цьому навчальному 

році ми передали фонду 675 грн. 

Також традиційно щороку батьківський комітет та адміністрація гімназії в 

Міжнародний день інвалідів підтримують дітей-інвалідів – учнів гімназії. 3 грудня 

цим дітям вручені подарунки на суму 700 грн., в середньому по 100 грн. на учня.  

Багато працівників гімназії та учнів надавали благодійну допомогу воїнам АТО, 

пораненим воїнам в госпіталі, вимушеним переселенцям індивідуально. 
 

13. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального 

плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів. 
 

Організація внутрішньо-шкільного контролю (Міхальова А.В. -  заступник 

директора з навчально-виховної роботи) 

Достовірну і повну інформацію про всі сфери життя і діяльності навчального 

закладу можна отримати  тільки завдяки добре налагодженому внутрішкільному  

контролю. 

Основні акценти контролю за навчально-виховним процесом розподіляються 

таким чином: 

–– виконання навчальних програм; 

–– рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів; 

–– продуктивність роботи вчителя; 

–– індивідуальна робота з обдарованими дітьми; 

–– якість позаурочної предметної діяльності; 

–– методи самостійного пізнання учнів. 

Протягом 2014-2015 навчального року згідно з планом роботи гімназії застосо-

вувались такі форми внутрішкільного  контролю: 

–– колективна; 

–– взаємоконтроль; 

–– самоконтроль; 

–– адміністративний плановий контроль; 

–– адміністративний регулюючий контроль. 

При цьому здійснювавсякласно-узагальнюючий контроль:  
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–– 5-ті класи – жовтень–листопад 2014року; 

–– 11-ті класи – грудень 2014 року; 

–– 9-Г клас – січень-лютий 2015 року; 

–– 11-В клас – березень 2015 року. 

Метою контролю були: рівень знань учнів, вихованість учнів, якість і методи 

викладання в цих класах, якість роботи класного керівника, здійснення контролю за 

навчанням та вихованням дітей з боку батьків. 

Особливо велику увагу було приділено вивченню класних колективів 5-их 

класів, аналізувалися навчальні досягнення учнів-п’ятикласників з основних 

предметів навчального плану. 

У листопаді 2014 року проведено засідання педагогічної ради за темою: 

«Адаптація учнів 5-их класів до умов навчання у середній ланці школи».  В рамках 

підготовки до педради, а також протягом року було проведено моніторингові 

дослідження різного рівня (див. діаграми), виявлено, що порівняно з 2008-2009 або 

2011-2012 навчальними роками рівень навчальних досягнень та якість знань учнів 5-

их класів досить суттєво знизилися, нижчі показники були зафіксовані лише в 2012-

2013 та 2013-2014 навчальному році. Навіть за результатами І семестру 2014-2015 

навчального року показники вищі ніж результати ІІ семестру. Аналіз цих дослід-

жень дає можливість визначити об’єкти контролю на наступний навчальний рік, 

окреслити певні напрямки роботи педколективу, запланувати конкретні заходи, 

спрямовані на підвищення якості знань учнів, поліпшення якості викладання 

предметів учителями-предметниками, якості виховної роботи, роботи з батьками.  
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Протягом 2014-2015 року Центром моніторингу столичної освіти проводилися 

вибіркові дослідження рівнів сформованості освітніх компетенцій з різних предме-

тів. Гімназія «Діалог» взяла участь у двох таких дослідженнях (результати моніто-

рингу показаніна діаграмах у порівнянні з показниками по району та місту), а саме: 

–– рівень сформованості базових природничо-математичнихкомпетенцій учнів 8-

ихкласів ЗНЗ м. Києва. 
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–– якість математичної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ м. Києва 
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До педагогічної ради по результатах І семестру 2014-2015 навчального року 

було здійснено контроль відвідування учнями 11-их класів першого за розкладом 

уроку та контроль накопичення оцінок у класних журналах 11-их класів. 

Результати перевірки (17.12.2014 року) виявили наступне: 

–– 11-А – урок хімії – присутні 18 учнів з 31; 

–– 11-Б клас – урок біології – присутні 17 учнів з 24; 

–– 11-В клас – урок української літератури – присутні 12 учнів з 26. 

 

Низька нокопичуваність оцінок або не виставлені оцінки за частину листопада 

та грудень 2014 року в учителів: 

Дата 

перевірки 

11-а клас 

 

11-в клас 11-в клас 

 

Станом на 

17.12.2014 

Куценко В.В. 

Тихоненко Ю.М. 

Маркова І.А. 

Конопля Н.А. 

Маркова Г.М. 

Онищенко В.Б. 

Поліщук Л.О. 

Зборовська О.В. 

Заболотна С.І. 

Щербатюк А.В. 

Поліщук Л.О. 

Шевчук Н.С. 

Заболотна С.І. 

Щербатюк А.В. 

 

Сердюк А.М. 

Кушнір В.С. 

Берегова Н.А. 

Поліщук Л.О. 

Заболотна С.І. 

Щербатюк А.В. 

Зборовська О.В. 

 

 

Станом на 

18.12.2014   

Тихоненко Ю.М. 

Маркова І.А. 

Конопля Н.А. 

Маркова Г.М. 

Онищенко В.Б. 

Поліщук Л.О. 

Зборовська О.В. 

Заболотна С.І. 

Щербатюк А.В. 

Поліщук Л.О. 

Шевчук Н.С. 

Заболотна С.І. 

Щербатюк А.В. 

 

Кушнір В.С. 

Поліщук Л.О. 

Заболотна С.І. 

Щербатюк А.В. 

 

 

 

 

Оперативно-якісний контроль  

З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів 7-их та 9-их класів з  

основних предметів інваріантної складової навчального плану, в період з 16 по 18 

лютого здійснено оперативно-якісний контроль рівнів навчальних досягнень учнів 

7-их, 9-их та 10-их класів з української мови. 
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Метою контролю було визначення рівнів сформованості мовних, в тому числі,  

комунікативних умінь і навичок з означеного предмета. Аналіз результатів показав, 

що необхідно звернути увагу голови методичного об’єднання вчителів української 

мови на велику кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень. 

Рекомендувати внести в план роботи МО на наступний навчальний рік пункт щодо 

виявлення та усунення причини цього. 

Протягом 2014-2015 навчального року підводилися підсумки вивчення 

продуктивності викладацької діяльності вчителів.  

Далі представлені результати моніторингу рівнів навчальних досягнень учнів 5-

11 класів за результатами навчального року по вчителях гуманітарного циклу 

предметів: 

 Класи Всього 

учнів 

ВР ДР СР ПР Якість 

% 

Українська мова та література 

Лісіцина Лариса Борисівна 7-8   88 15 72 1 0 99% 

Дмитрієва Дар’я Миколаївна 7-9 115 35 67 13 0 89% 

Крижанівська Олена Борисівна 5-11 284 47 195 42 0 85% 

Куценко Валентина Василівна 6-11 228 37 157 34 0 85% 

Сердюк Алла Миколаївна 5-11 268 50 176 42 0 84% 

Тихоненко Юлія Миколаївна 6-8 278 38 182 58 1 79% 

Англійська мова 

Маркова Ірина Анатоліївна 5-11 148 51 77 20 0 86% 

Міхальова Алла Валентинівна 5-8 95 56 34 5 0 95% 

Колісник Альона Василівна 5-11 141 46 75 20 0 86% 

Таранченко Ольга Михайлівна 5-11 163 77 74 12 0 93% 

Яковленко Володимир Віталійович 5-10 130 38 65 26 1 79% 

Німецька мова 

Філаретова Алевтина Олександрівна 5-11 244 54 129 61 0 75% 

Пастушенко Людмила Петрівна 5-10 214 52 128 34 0 84% 

Оксамит Микола Михайливич 7-11 205 63 121 21 0 90% 
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Світова література 

Толстенко Людмила Миколаївна 5-10 230 106 110 14 0 94% 

Грудова Людмила Робертівна 5-11 214 112 98 4 0 98% 

Берегова Ніна Анатоліївна 6-9 220 117 76 26 1 88% 

Історія, право 

Гаврилюк Жанна Миколаївна 7-11 276 136 138 2 0 99% 

Буряк Валентина Анатоліївна 5-9 271 121 132 18 0 93% 

Конопля Наталія Анатоліївна 6-11 385 92 242 51 0 87% 

 

Якщо порівняти дані цієї таблиці  з викладеними нижче результатами 

контрольних робіт, виявиться, що результати останніх нижчі, іноді набагато нижчі, 

за загальні результати по показниках року. Головам методичних об’єднань вчителів 

української мови та іноземних мов слід проаналізувати причини такого явища та 

зробити необхідні висновки.  

 За результатами успішності в навчальному році здійснюється адміністратив-

ний контроль 5-11 класів. 

Згідно з планом роботи гімназії на 2014-2015 навчальний рік  в період з 12 по 

25 травня 2015 року з метою визначення рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 

класів з основних предметів навчального плану та рівень успішності станом на 

кінець навчального року, проведено адміністративні контрольні роботи з 

української,    англійської та німецької мови. 

Результати контрольних робіт зафіксовані в книзі контролю в адміністративній 

частині і в таблиці, що додається. 

Аналіз контрольних робіт показав: 

  контрольну роботу з української мови писали 539 учнів. Найвищий показник 

якості – 89% - в учнів 5-Г класу, (учитель Крижанівська О.Б.). Найнижчий показник 

якості – 0% - в учнів 7-А класу (учитель Крижанівська О.Б.), 16% - в учнів 8-В класу 

(учитель Тихоненко Ю.М.), 17% - в учнів 9-Г та 10-в класів (учитель Сердюк А.М.). 

Типові помилки – відмінювання іменників, написання суфіксів та префіксів, право-

пис ненаголошених голосних, подвоєння приголосних, вживання розділових знаків, 

визначення граматичної основи складнопідрядних речень, правопис власних і 

загальних назв, написання сумнівних приголосних, написання особових закінчень 

дієслів, написання складних слів через дефіс; 

  контрольну роботу з англійської мови писали 532 учні. Найвищий показник 

якості – 100% - в учнів 5-В, 6-В та 8-А класів (учитель Маркова І.А.), в учнів 9-Б та 

11-Б класів (учитель Таранченко О.М.). Найнижчий рівень якості – 15% - в учнів 6-Б 

класу (учитель Яковленко В.В.), 24% - в учнів 8-Г класу, 26% - в учнів 8-Вкласу 

(учитель Колісник А.В.). Найнижчий показник успішності через велику кількість 

учнів з початковим рівнем – 57% - (6 учнів з 14) - в учнів 5-А класу (учитель 

Міхальова А.В.), 69% - (4 учні з 13) - в учнів 6-Б класу (учитель Таранченко О.М.). 

Типові помилки: вживання артикля, часових форм дієслів, орфографія, побудова 

питальних речень, недостатнє знання лексики, утворення різних частин мови  за 

допомогою суфіксів і префіксів; 
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  контрольну роботу з німецької мови писали 542 учні. Найвищий показник 

якості – 100% -  в учнів 11-А, 10-Б, 8-Г класів (учитель Оксамит М.М.). Найнижчий 

рівень якості – 31% -  в учнів 6-В класу, (учитель Філаретова А.О), 33% - в учнів 5-А 

класу (учитель Пастушенко Л.П.), 36% - в учнів 7-А класу (учитель Філаретова 

А.О.) Типові помилки при виконанні роботи: визначення та вживання граматичних 

часових форм дієслів, порядок слів у реченні,числівник, відмінювання займенників, 

утворення ступенів порівняння прикметників, складні речення, інфінітивні звороти. 
 

Звіт за результатами контрольних робіт з філологічних предметів за 2014-2015 н.р. 
П.І.Б. учителя Клас К-ть учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР Якість  успішність 

Українська мова 

Лісіцина Л.Б. 8-А 14 1 7 6 0 57% 100% 

 7-А 12 2 6 3 1 67% 100% 
 

Сердюк А.М. 9-Г 12 0 2 9 1 17% 92% 

 6-Б 22 1 3 14 4 18% 82% 

 6-А 22 2 9 11 0 50% 100% 

 5-Б 28 6 13 9 0 68% 100% 

 5-В 27 5 10 12 0 56% 100% 

 10-Б 11 3 1 5 2 36% 82% 

 10-В 18 2 1 10 5 17% 72% 

 11-В 24 6 14 3 1 83% 96% 
 

Крижанівська О.Б. 5-А 25 10 10 5 0 80% 100% 

 5-Г 28 8 17 3 0 89% 100% 

 10-А 25 0 11 12 2 44% 92% 

 8-А 14 1 5 7 1 43% 93% 

 11-Б 17 5 10 2 0 88% 100% 

 10-Б 12 1 4 6 1 42% 92% 

 7-А 13 0 0 13 0 0% 100% 

 9-Б 9 1 3 5 0 44% 100% 
 

Куценко В.В. 11-А 12 2 7 3 0 75% 100% 

 9-В 17 3 8 6 0 65% 100% 

 9-А 17 1 11 4 1 71% 94% 

 9-Б 11 1 3 7 0 36% 100% 

 7-Б 25 1 5 16 3 24% 88% 

 6-Г 20 4 3 10 3 35% 85% 
 

Тихоненко Ю.М.  6-В 21 4 9 8 0 62% 100% 

 7-Г 9 1 1 6 1 22% 88% 

 8-Г 21 0 5 14 2 23% 90% 

 8-В 18 1 2 11 4 16% 77% 

 8-Б 19 0 5 11 3 26% 84% 

 7-В 16 0 6 9 1 37% 93% 

Англійська мова 

Міхальова А.В. 5-А 14 1 6 1 6 50% 57% 

 5-Б 13 3 7 3 0 77% 100% 

 6-А 23 3 16 3 1 83% 96% 

 8-А 14 1 4 6 3 36% 79% 

 8-Б 14 1 7 5 1 57% 93% 
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Маркова І.А. 5-Б 14 3 10 1 0 93% 100% 

 5-В 14 5 9 0 0 100% 100% 

 7-Б 24 11 6 7 0 71% 100% 

 8-А 14 6 8 0 0 100% 100% 

 6-В 14 6 8 0 0 100% 100% 

 7-А 13 3 9 1 0 92% 100% 

 9-Б 12 7 4 1 0 92% 100% 

 11-А 17 6 10 1 0 94% 100% 
 

Таранченко О.М. 5-В 11 3 2 5 1 45% 91% 

 6-Б 13 0 5 4 4 38% 69% 

 7-А 13 1 5 7 0 46% 100% 

 7-В 15 2 10 3 0 80% 100% 

 9-Б 10 6 4 0 0 100% 100% 

 9-В 18 9 6 3 0 83% 100% 

 10-Б 11 5 5 1 0 90% 100% 

 11-Б 20 10 10 0 0 100% 100% 
 

Яковленко В.В. 10-В 19 5 9 5 0 74% 100% 

 6-Г 19 0 11 7 1 58% 95% 

 9-Г 13 0 7 6 0 54% 100% 

 7-Г 18 1 6 11 0 39% 100% 

 6-Б 13 0 2 8 3 15% 77% 

 6-В 12 2 7 3 0 75% 100% 

 5-А 13 1 4 8 0 38% 100% 

 5-Г 13 5 5 2 1 77% 92% 

         

Колісник А.В. 5-Г 17 5 8 4  0 76% 100% 

 8-В 19 4 1 15 0 26% 100% 

 8-Г 21 1 4 14 2 24% 90% 

  10-А 25 0 8 16 1 32% 96%  

 10-Б 10 1 4 5 0 50% 100% 

 11-А 11 1 2 8 0 27% 100% 

 11-В 23 6 2 15 0 35% 100% 

Німецька мова 

Філаретова А.О. 9-В 18 3 9 6 0 67% 100% 

 9-Б 11 1 6 4 0 64% 100% 

 9-А 22 0 11 11 0 50% 100% 

 8-В 21 1 8 11 1 43% 95% 

 7-В 15 0 7 8 0 47% 100% 

 7-А 14 1 4 5 4 36% 75% 

 6-В 13 0 4 6 3 31% 77% 

 6-Б 12 1 5 4 2 50% 83% 

 6-А 23 1 12 6 4 56% 83% 

 5-Г 11 3 7 1 0 91% 100% 

 5-В 12 4 5 3 0 75% 100% 

 5-Б 15 5 5 5 0 67% 100% 

 5-А 11 0 6 5 0 55% 100% 
 

Пастушенко Л.П. 5-А 15 1 4 9 1 33% 93% 

 5-Б 13 0 8 4 1 62% 92% 

 5-В 11 1 9 1 0 91% 100% 

 5-Г 17 3 8 4 0 65% 100% 
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 6-Б 12 1 5 5 1 50% 92% 

 6-В 12 3 7 2 0 83% 100% 

 6-Г 20 1 13 4 2 70% 90% 

 7-А 12 0 5 7 0 42% 100% 

 8-А 12 0 6 6 0 50% 100% 

 9-Б 13 5 5 3 0 77% 100% 

 10-А 20 4 14 2 0 90% 100% 

 10-Б 9 5 2 2 0 78% 100% 

 10-В 17 2 11 4 0 76% 100% 
 

Оксамит М.М. 11-А 9 2 7 0 0 100% 100% 

 11-Б 23 10 11 2 0 91% 100% 

 11-В 18 8 8 2 0 88% 100% 

 10-Б 11 3 8 0 0 100% 100% 

 9-Г 11 2 8 1 0 90% 100% 

 8-А 13 1 11 1 0 92% 100% 

 8-Г 23 5 18 0 0 100% 100% 

 8-Б 16 6 9 1 0 91% 100% 

 7-Б 25 6 16 3 0 87% 100% 

 7-Г 12 4 7 1 0 91% 100% 
 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами 

2014-2015 навчального року 

Клас Кільк. 

учнів 

на 

початок 

року 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

кільк. 

учнів 

на  

кінець 

року 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні 

СР 

Учні 

ПР 

 

Якість Успіш  

5-А 29 - 1 30 3 10 17 - 43% 100% 

5-Б 33 1 - 32 1 25 6 - 81% 100% 

5-В 29 2 1 28 4 14 10 - 64% 100% 

5-Г 30 - 1 31 4 23 4 - 84% 100% 

6-А 26 - 1 27 1 9 16 1 37% 96% 

6-Б 30 3 - 27 - 10 17 - 37% 100% 

6-В 27 - - 27 - 13 14 - 48% 100% 

6-Г 24 1 - 23 2 7 12 2 39% 91% 

7-А 28 1 3 30 1 6 23 - 23% 100% 

7-Б 26 - 1 27 2 16 9 - 67% 100% 

7-В 20 1 1 20 - 11 8 1 55% 95% 

7-Г 22 3 - 19 2 9 7 1 58% 95% 

8-А 29 - - 29 3 13 13 - 56% 100% 

8-Б 24 2 - 22 1 8 13 - 41% 100% 

8-В 24 2 - 22 1 5 16 - 27% 100% 

8-Г 24 - - 24 - 9 15 - 38% 100% 

9-А 24 - - 24 - 15 9 - 63% 100% 

9-Б 29 - - 29 2 14 13 - 52% 100% 

9-В 23 6 3 20 4 12 4 - 80% 100% 

9-Г 22 6 - 16 - 6 10 - 38% 100% 

10-А 26 - 1 27 1 10 15 1 41% 96% 

10-Б 27 2 2 27 2 12 12 1 52% 96% 



143 
 

 
 

 

 

 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами    

2014-2015 навчального року в паралелях 

 

 

 

 

 

10-В 20 1 - 19 2 12 5 - 74% 100% 

11-А 30 2 3 31 3 19 9 - 71% 100% 

11-Б 23 1 3 25 4 14 7 - 72% 100% 

11-В 25 - 1 26 2 15 9 - 65% 100% 

Всього 674 34 22 662 45 317 293 7 55% 99% 

Клас Кільк. 

учнів 

на почат. 

року 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

кільк. 

учнів 

на  

кінець 

семестр  

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні 

СР  

 

Учні 

ПР 

 

Якість Успіш  

5-ті класи 121 3 3 121 12 72 37 - 69% 100% 

6-ті класи 107 4 1 104 3 39 59 3 40% 97% 

7-мі класи 96 5 5 96 5 42 47 2 49% 98% 

8-мі класи 101 4 - 97 5 35 57 - 41% 100% 

9-ті класи 98 12 3 89 6 47 36 - 60% 100% 

10-ті класи 73 3 3 73 5 34 32 2 53% 97% 

11-ті класи 78 3 7 82 9 48 25 - 70% 100% 

Всього  674 34 22 662 45 317 293 7 55% 99% 
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ГРАФІК ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ на 2014-2015 навчальний рік 

 

№ 

 

Зміст контролю 

місяць 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Аналіз календарних планів              

2 Контроль класних журналів                  

3 Аналіз планів факультативних занять              

4 Аналіз планів додаткових курсів              

5 Аналіз планів МО                

6 Викладання навчальних предметів            

 українська мова та література  5 клас  +     11 клас   

 світова література       +     

 англійська мова     +       

 німецька мова     +       

 математика  5 клас     9, 11 клас     

 історія     +  +   +    

 природничі предмети              

 хімія        +    

  фізика        +    

 біологія    +        

 економіка     +       

 право     +    +   

 захист Вітчизни    +    +    

 фізична культура     +        

 інформатика    +        

 трудове навчання   +      +   

 предмети естетичного циклу    +      +   

7 Контроль проведення  факультативів                

8 Контроль проведення додаткових курсів                

9 Стан зошитів учнів                

0 Стан журналів обліку факультативних занять                

1 Стан журналів обліку додаткових курсів                

2 Стан щоденників                 

3 Обладнання кабінетів              

4 Виконання програм              
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Персональний  контроль 

Протягом 2014-2015 навчального року підводилися підсумки вивчення продук-

тивності викладацької діяльності, методичний рівень викладача, рівень сформовано-

сті певних навичок учителів, які атестуються в поточному навчальному році, а саме: 

№  П.І.Б. учителя Посада Категорія, на яку атестується 

1 

 

Міхальова 

Алла Валентинівна 

 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель англійської 

мови  

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», званню 

«Вчитель-методист» 

2 Красна 

Тамара Валеріївна 

 

Заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель математики 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», званню 

«Вчитель-методист»  

3 Маркова 

Ірина Анатоліївна 

 

Учитель англійської мови Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», званню 

«Вчитель-методист»  

4 Шкоденко  

Наталія Миколаївна 

 

Учитель географії та економіки  Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», званню 

«Вчитель-методист»  

5 Зборовська 

Олена Володимирівна 

Учитель інформатики Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 

6 Крижановський 

Валерій Григорович 

 

Учитель технологій (технічні 

види праці) 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», званню 

«Вчитель-методист» 

7 Малецька 

Світлана Олександрівна 

Соціальний педагог, психолог Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 
 

Було направлено на курсову перепідготовку до КМІУВ ім.Б.Грінченка згідно 

графіка курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 2014-2015 навчальний рік 

таких вчителів: 
№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Предмет Посада Категорія, 

яку має 

Категорія, на яку 

атестується 

Термін курсів 

1 Лісіцина  

Лариса Борисівна 

українська мова та 

література 

учитель укр. мови та 

літератури 

вища вища 03.11 – 21.11.2014 

2 Толстенко  

Людмила Миколаївна 

світова література учитель світової 

літератури 

вища вища 27.10 – 31.10.2014 

26.12.2014 

3 Таранченко  

Ольга  Михайлівна 

англійська мова учитель англійської 

мови  

вища вища 08.12 – 26.12.2014 

4 Оксамит  

Микола Михайлович 

німецька мова учитель німецької 

мови 

вища вища 06.10 – 10.10.2014 

19.12.2014 

5 Рожкова  

Тетяна Федорівна 

математика учитель математики вища вища 27.10 – 31.10.2014 

19.12.2014 

6 Мушто  

Валерій Михайлович 

інформатика учитель інформатики вища вища 23.02 – 13.03.2015 

7 Заболотна  

Світлана Іванівна 

хімія учитель хімії вища вища 24.11 – 12.12.2014 

8 Долгіх  

Володимир Олексійович 

образотворче 

мистецтво 

учитель образотв. 

мистецтва 

вища вища 08.09 – 12.09.2014 

03.10.2014 

9 Крижановська  

Наталія Михайлівна 

технології  

(обслугов. праця) 

учитель технологій 

(обслугов. праці) 

вища вища 24.11 – 12.12.2014 

10 Вепренцева  

Світлана Іванівна 

бібліотечна справа бібліотекар вища вища – 26.12.2014 

 

Результати атестації педагогічних кадрів у 2014-2015 навчальному році 

наступні: 

• порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації: 
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• про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

– Зборовській Олені Володимирівні, вчителю інформатики; 

– Малецькій Світлані Олександрівні, соціальному педагогу; 

• про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії»: 

– Красної Тамари Валеріївни, вчителя математики; 

– Міхальової Алли Валентинівни, вчителя англійської мови; 

– Крижановського Валерія Григоровича, вчителя технологій; 

– Маркової Ірини Анатоліївни, вчителя англійської мови; 

– Шкоденко Наталії Миколаївни, вчителя географії та економіки; 

• про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист»: 

– Красної Тамари Валеріївни, вчителя математики; 

– Міхальової Алли Валентинівни, вчителя англійської мови; 

– Крижановського Валерія Григоровича, вчителя технологій; 

– Маркової Ірини Анатоліївни, вчителя англійської мови; 

– Шкоденко Наталії Миколаївни, вчителя географії та економіки 

 На заключному засіданні атестаційної комісії 2014-2015 навчального року 

складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2019-2020 н.р. 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Заболотна  

Світлана Іванівна  

Крижанівська  

Олена Борисівна 

Куценко 

Валентина Василівна 

Кузьминець 

Лариса Петрівна 

Міхальова 

Алла Валентинівна 

Лісіцина 

Лариса Борисівна 

Маркова  

Ганна Михайлівна 

Сердюк 

Алла Миколаївна 

Свирида  

Анатолій Васильович 

Красна 

Тамара Валеріївна 

Толстенко 

Людмила Миколаївна 

Мельник  

Олена Климівна 

Грудова 

Людмила Робертівна 

Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

Маркова 

Ірина Анатоліївна 

Оксамит  

Микола Михайлович 

Філаретова  

Алевтина Олександрівна 

Берегова 

Ніна Анатоліївна 

Слєпакова 

Надія Іванівна 

Шкоденко 

Наталія Миколаївна 

Рожкова  

Тетяна Федорівна 

Труба  

Світлана Петрівна 

Яковленко  

Володимир Віталійов 

Кушнір 

Валентина Степанівна 

Зборовська 

Олена Володимирівна 

Вепренцева  

Світлана Іванівна 

Тихоненко  

Юлія Миколаївна  

Онищенко  

Валерія Борисівна 

Юр  

Людмила Олександр 

Крижановський 

Валерій Григорович 

Крижановська 

Наталія Михайлівна 

 Максим 

Тетяна Анатоліївна 

Кузьминець 

Тетяна Вікторівна 

Кулик 

Надія Іванівна 

Таранченко  

Ольга Михайлівна 

 Білоус 

Ніна Євгенівна  

Белан 

Світлана Юріївна 

Малецька 

Світлана Олександрівна 

Мадян 

Майя Олександрівна 

 Буряк  

Валентина Анатоліївн  

Шило 

Іван Іванович 

 

Мушто  

Валерій Михайлович 

 Колісник 

Альона Василівна 

Конопля 

Наталія Анатоліївна 

 

  Дроздова 

Євгенія Вікторівна 

Жук  

Марина Олександрівн 

 

  Корнелюк  

Тетяна Євгенівна 

Пастушенко  

Людмила Петрівна 

 

   Овдій  

Віра Олександрівна 

 

   Шевчук  

Надія Сергіївна 
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Попереджувальний контроль 

Метою якого була перевірка виконання державних програм, стан ведення 

класних журналів по предметах, відповідність записів в них до календарних планів 

та поурочних планів вчителів – предметників філологічного циклу.  

Наприклад, станом на 19 грудня 2014 року здійснено попереджувальний 

контроль учителів-філологів на предмет  виконання програм за І семестр 2014-2015 

навчального року, відповідності записів у класному журналі тематиці календарного 

і поурочного плану. Перевірка показала, що всі вчителі гуманітарних предметів 

дотримуються вимог навчальних програм, чітко планують та неухильно дотриму-

ються змісту навчальної програми та її вимог до виконання практичного мінімуму 

письмових робіт, не допускаючи перевантаження учнів, уникають (якщо виникає 

така проблема) розбіжності кількості годин за програмою за рахунок ущільнення 

навчального матеріалу або за рахунок навчальної практики, при плануванні 

враховують кількість адміністративних контрольних робіт.   

Оглядовий контроль 

Об’єктом якого були:  

1. Стан ведення ділової документації, а саме, документи, що зберігаються у кабінеті 

заступника директора з навчально-виховної роботи: 

– матеріали державної підсумкової атестації; 

–книга обліку підсумків внутрішнього контролю; 

–розклад уроків; 

– класні журнали 5-11-их класів; 

– журнал обліку занять за індивідуальним графіком;  

– книга наказів з кадрових питань; 

– книга обліку трудових книжок; 

– книга підсумків внутрішнього контролю; 

– навчальні програми; 

– матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні гімназії; 

– книга обліку педагогічних працівників; 

– особові справи працівників гімназії; 

– атестаційні матеріали педагогічних працівників; 

– статистична звітність, нормативно-правова документація. 

2. Стан трудової виконавчої дисципліни вчителів та допоміжного персоналу; 

3. Стан навчальних кабінетів та їх методичне забезпечення 

Коригуючий контроль 

Здійснювався з метою надання методичної допомоги вчителям з невеликим 

досвідом роботи, молодим спеціалістам, а саме: 

– Колісник  А.В.  – учителю англійської мови; 

– Гресь М.В. – учителю образотворчого мистецтва 

– Пастушенко Людмилі Петрівні – учителю німецької мови; 

– Буряк В.А. – учителю історії; 
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– Коноплі Н.А. – учителю історії та правознавства; 

– Дроздовій Є.В. – учителю фізичної культури; 

– Мадян М.О. – практичному психологу; 

– Щербатюку Андрієві Володимировичу – учителю біології. 

При здійсненні контролю  різних за характером об’єктів  використовувались 

такі  методи: 

– спостереження (відвідування уроків, позакласних заходів з подальшим їхнім 

аналізом); 

– перевірка стану ведення документації (щоденники учнів, зошити учнів, 

поурочні та календарні плани вчителів); 

– опитування (усне – бесіда, співбесіда; письмове – перевірка рівнів навчальних 

досягнень);  

– контрольна робота – зріз знань; анкетування); 

– тестування. 

Медико-педагогічний контроль 

Відповідно до частини десятої ст. 19Закону  України «Про охорону дитинят-

ва», на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї,  молоді 

та спорту від 11.11.2008 року №13/1-2/1011/1, спільного наказу Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 року 

№518, 674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихо-

ванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Положення про медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах,  Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, наказу по гімназії «Діалог» від 04.11.2009 року  №259-а «Про забезпечен-

ня медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів гімназії «Діалог» 

протягом  2014-2015 навчального року проведено наступні заходи: 

– адміністрацією гімназії проведено засідання методичного об’єднання вчителів 

фізичної культури спільно з медичним працівником гімназії; 

– опрацьовано  інструкцію про розподіл учнів для занять на уроках фізичної 

культури і наказ «про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізич-ним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

– доведено до відома класних керівників і батьків положення вищеозначених 

документів, а саме: 

– протягом вищеозначеного періоду медичним працівником гімназії;   

– на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на 

уроках фізкультури, здійснено розподіл всіх учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури;   

– складено списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп на поточний 

рік;  
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– затверджено їх у директора і доведено до відома класних керівників та вчителів 

фізичної культури; 

– разом з класним керівником оформлено листок здоров’я  класу; 

– медико-педагогічний контроль здійснювався за такими напрямками:  

– медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного 

виховання, а  саме:   

– контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до основної, 

підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної культури;  

– оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-

оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам 

щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність; 

– оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізич-

ного виховання (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень 

освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання 

правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо); 

– контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;  

– контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів; 

– вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку; 

– медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; 

– медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; 

– профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

– санітарно-просвітницька робота; 

– диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та 

спеціальній групах; 

– ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, 

календарно-тематичний план, конспект уроку) 
 

Організація внутрішньо-шкільного контролю (Красна Т.В. - заступник 

директора з науково-методичної роботи) 

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, 

умінь та практичних  навичок учнів із навчальних предметів, який дає можливість 

отримати об`єктивну  інформацію про стан викладання та рівень навчальних знань, 

умінь та практичних навичок учнів із відповідного предмета, спроектувати на основі 

цих досліджень заходи підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну 

організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам із метою 

поліпшення стану викладання предмета.  

Для забезпечення якісного проведення навчального процесу заступником 

директора з наукової  роботи  своєчасно був складений розклад уроків, який був 

погоджений державним санітарним лікарем Дарницького району м. Києва, складена та  

здана тарифікація гімназії на2014-2015 навчальний рік. Складено розклади роботи 

басейну, факультативів та додактових занять. 
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З метою координації дій вчителів-предметників щодо організації навчально-

виховного процесу протягом навчального року було здійснено низку різного за 

видами контролю, а саме:  

Загальношкільний контроль: 

 календарно-тематичне планування на поточний навчальний рік (два рази на 

рік); 

 виконання державної програми (на протязі навчального року); 

 підготовку вчителів гімназії до навчального процесу (наявність робочих 

планів-конспектів); 

 відвідування уроків у вчителів–предметників математики, інформатики, 

економіки, фізики, біології та хімії (співбесіди, рекомендації, методична допомога 

вчителям); 

 контроль за виконанням планів методичних об’єднань: 

 математики  та інформатики; 

 економіки, географії,  біології, хімії та фізики. 

Персональний контроль 

Протягом 2014-2015 навчального року під контролем знаходилися вчителі–

предметники, що підлягали атестації: Мушто В.А.- вчитель інфоматики; Слєпакова 

Н.І. - вчитель математики; Щербатюк А.В.- вчитель біології. 

Оперативно-якісний контроль 

Метою оперативно-якісного контролю було: відстежитипротягом навчального 

року якість знань, умінь і навичок учнів з відповідного предмета.  

Метою контролю були: рівень знань учнів, вихованість учнів, якість і методи 

викладання в цих класах, якість роботи класного керівника, здійснення контролю за 

навчанням та вихованням дітей з боку батьків. 

  При здійсненні контролю  різних за характером об’єктів  використовувались 

такі методи: 

─ спостереження (відвідування уроків, позакласних заходів з подальшим їхнім 

аналізом); 

─ перевірка стану ведення документації (зошити учнів, поурочні та календарні 

плани вчителів); 

─ опитування (усне – бесіда, співбесіда; письмове – перевірка рівнів навчальних 

досягнень; контрольна робота – зріз знань; анкетування); 

─ тестування. 

Результати  внутрішньошкільного контролю протягом року фіксувалися в книзі 

контролю в адміністративній частині. 
 

 результати оперативно-якісного контролю  з математики в 5-их класах (жовтень) 
Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

5-а Рожкова Т.Ф. 30 23 1 7 12 3 35 87 
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5-б Мельник О.К.. 33 30 10 12 8 - 73 100 

5-в Рожкова Т.Ф 29 24 6 12 5 1 75 100 

5-г Красна Т.В. 30 26 13 7 5 1 77 96 

 

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 5-их класах (березень) 
Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

5-а Рожкова Т.Ф. 30 24 2 5 11 6 29 75 

5-б Мельник О.К.. 33 25 14 9 1 1 92 96 

5-в Рожкова Т.Ф 28 22 5 8 8 1 59 95 

5-г Красна Т.В. 30 26 13 7 5 1 79 96 

 

 
 

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 9-их класах (грудень) 
Клас П.І.П. 

учителя 

Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

9-а Мельник О.К. 24 21 5 9 5 2 67 90 

9-б Мельник О.К 29 27 4 9 13 1 48 96 

9-в Мельник О.К 21 13 5 7 1  100 92 

9-г Рожкова Т.Ф. 16 9 1 6 1 1 78 89 
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 результати оперативно-якісного контролю з математики в 9-их класах (березень) 
Клас П.І.П. 

учителя 

Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

9-а Мельник О.К. 24 17 2 12 2 1 82 94 

9-б  29 27 4 18 5  81 100 

9-в  20 13 4 9   100 100 

9-г Рожкова Т.Ф. 16 12 1 5 6  50 100 

 

 
 

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 11-их класах (жовтень) 
Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

11-б Алгебра   Слєпакова Н.І.  14 4 1 7 2 36 86 

11-в   20 1 7 9 3 40 85 

11-а математика Маркова Г.М. 30 21 - 6 11 4 29 81 
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 результати оперативно-якісного контролю з математики в 11-их класах (квітень) 
Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

11-б Алгебра   Слєпакова Н.І. 25 22 3 10 6 3 59 86 

11-в 26 19 3 6 9 1 47 95 

11-б геометрія Слєпакова Н.І. 25 21 4 14 4 1 76 95 

11-в  26 20 7 8 5 - 75 100 

11-а математика Маркова Г.М. 31 23 4 11 6 2 65 91 

Результати підсумкових контрольних робіт з математикиза І семестр 2014-2015 н.р 
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5-а 30 25 матем-ка 3 12 12 48 9 36 1 4 96 60 Рожкова Т.Ф. 

Мельник О.К. 

Рожкова Т.Ф. 

5-б 33 28 Матем-ка 6 21 15 54 7 25   100 75 

5-в 28 24 Матем-ка 9 38 10 42 4 16 1 4 96 30 

5-г 30 23 Матем-ка 12 52 11 48     100 100 Красна Т.В. 

6-а 26 17 Матем-ка 1 6 4 24 7 40 5 30 71 30 Рожкова Т.Ф. 

6-б 28 25 Матем-ка 2 8 10 40 6 24 7 28 72 48 Рожкова Т.Ф. 

6-в 27 20 Матем-ка 6 30 6 30 8 40   100 60 Рожкова Т.Ф. 

6-г 27 18 Матем-ка   6 33 9 50 3 17 83 33 Маркова Г.М. 

7-а 31 23 Алгебра 2 9 4 17 16 70 1 4 96 26 Маркова Г.М. 

7-б 26 23 Алгебра 5 22 13 56 4 17 1 4 96 78 Маркова Г.М. 

7-в 21 16 Алгебра 1 6 6 38 9 56 - - 100 44 Красна Т.В. 

7-г 19 13 Алгебра 3 23 2 15 5 38 3 24 76 38 Красна Т.В. 

8-а 29 27 Алгебра   7 26 17 63 3 11 89 26 Маркова Г.М. 

 

 

Мельник О.К. 

 29 22 Геометрія   8 36 13 59 1 5 95 36 

8-б 22 19 Алгебра 2 11 3 16 13 68 1 5 95 26 

 22 20 Геометрія - - 6 30 9 45 5 25 75 30 

8-в 23 21 Алгебра   3 14 18 86   100 14 

 23 20 Геометрія 3 15 8 40 9 45   100 55 

8-г 24 21 Алгебра 4 19 12 57 5 24   100 76 Маркова Г.М. 

 24 19 Геометрія   6 32 10 48 3 16 84 32 

9-а 24 22 Алгебра   6 27 7 32 9 41 59 27 Мельник О.К. 

 

 

 

 

 

Рожкова Т.Ф. 

 24 19 Геометрія   5 26 10 53 4 21 79 26 

9-б 29 22 Алгебра 4 18 2 9 11 50 5 23 77 27 

 29 22 Геометрія 2 9 8 36 10 45 2 9 91 45 

9-в 21 17 Алгебра 7 41 6 35 4 24   100 76 

 21 17 Геометрія 2 12 9 53 6 35   100 65 

9-г 16 10 Алгебра 1 10 4 40 5 50   100 50 

 16 11 Геометрія   2 18 9 82   100 18 

10-а 26 21 Математика   4 19 16 76 1 5 95 19  
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10-б 29 22 Алгебра 3 14 12 56 5 23 2 9 91 68 СлєпаковаН.І. 

 29 18 Геометрія 1 6 5 28 10 55 2 11 89 33 

10-в 19 17 Алгебра 3 18 11 65 3 17   100 82 

 19 13 Геометрія 2 15 5 33 6 42   100 54 

11-а 30 26 Матем-ка  1 4 9 35 15 58 1 4 96 50 Маркова Г.М. 

11-б 24 19 Алгебра 2 11 9 47 8 42   100 58 СлєпаковаН.І 

 24 16 Геометрія 2 13 6 38 7 43 1 6 94 50 

11-в 26 16 Алгебра 3 19 7 37 5 31 1 6 94 63 

11-в 26 21 Геометрія 6 29 10 48 2 10 3 13 85 76 

 

Результати підсумкових контрольних робіт з математики в 11–их кл. за 2014-2015 
 

Клас К-сть 

учнів,які 

писали 

роботу 

Предмет ВР % ДР % СР % ПР % % 

успіш

ності 

%  

якості 

ПІП вчителя 

11-а 23 Математика 6 26 15 65 2 9   100 91 Маркова Г.М. 

11-б 22 Алгебра 3 14 6 27 11 50 2 9 91 41 Слєпакова Н.І. 

 22 Геометрія 3 14 14 64 5 22   100 77 

11-в 20 Алгебра 6 30 7 35 7 35   100 65 

 23 Геометрія 6 26 7 30 8 35 2 9 91 57 
 

 

Результати підсумкових контрольних робіт з математики  за 2014-2015 н.р 
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5-а 30 25 математика 1 4 8 32 11 44 5 20 80 36 Рожкова Т.Ф. 

5-б 32 31 математика 2 6 15 48 13 42 1 3 97 55 Рожкова Т.Ф. 

5-в  23 математика 6 26 4 17 9 40 4 17 83 43 Рожкова Т.Ф. 

5-г 31 27 математика 7 26 17 63 3 11   100 89 Красна Т.В. 

6-а 27 22 математика 3 14 6 27 10 45 3 14 86 41 Рожкова Т.Ф. 

6-б  22 математика   10 45 11 50 1 4 96 4 Рожкова Т.Ф. 

6-в  25 математика 1 4 16 64 8 32   100 68 Рожкова Т.Ф. 

6-г 23 22 математика 2 9 8 36 11 50 1 5 95 45 МарковаГ.М. 

7-а 30 26 алгебра 2 18 12 46 9 35 3 12 88 54 МарковаГ.М. 

 30 27 геометрія 2 7 5 19 16 59 4 15 85 26 

7-б 27 23 алгебра 5 22 11 48 7 30   100 70 Маркова Г.М 

 27 24 геометрія 3 13 14 58 6 25 1 4 96 71 

7-в  17 алгебра   10 59 6 35 1 6 94 59 Красна Т.В. 

  16 геометрія 1 6 9 56 6 38   100 62 

7-г 19 17 алгебра 3 18 3 18 5 29 6 35 65 36 Красна Т.В. 

 19 17 геометрія   5 29 11 65 1 6 94 29 

8-а 29 28 алгебра 1 4 16 57 11 39   100 61 Маркова Г.М 

 29 26 геометрія 3 12 19 73 4 15   100 85 

8-б 22 20 алгебра 1 5 11 55 8 40   100 60 МельникО.К. 

 22 21 геометрія   4 19 14 67 3 14 86 19 

8-в 22 21 алгебра 2 10 10 48 8 38 1 4 96 58 МельникО.К. 

 22 21 геометрія 3 14 5 24 12 57 1 5 95 38 

8-г 24 22 алгебра 1 5 11 50 9 41 1 5 95 55 Маркова Г.М  14 58 6 25 1 4 96 71 

 24 24 геометрія 4 17 11 46 7 28 2 8 92 63 

9-а 24 22 алгебра 4 18 13 59 4 18 1 5 95 77 МельникО.К. 
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 24 23 геометрія   6 26 12 52 5 22 78 26 

9-б 29 26 алгебра 3 12 20 77 3 12   100 88 МельникО.К. 

 29 25 геометрія 2 8 12 48 10 40 1 4 96 56 

9-в 20 20 алгебра 5 25 13 65 2 10   100 90 МельникО.К. 

 20 20 геометрія 4 20   12 60 4 20 80 20 

9-г 16 10 алгебра 1 10 4 40 5 50   100 50  РожковаТ.Ф. 

 16 10 геометрія 1 10 6 60 3 30   100 70 

10-а 27 25 математика 1 4 2 8 12 48 10 40 60 12 СлєпаковаН.І. 

10-б 29 25 алгебра 1 4 7 28 12 48 5 20 80 32 СлєпаковаН.І. 

 29 23 геометрія 1 4 5 22 11 48 6 26 74 26 

10-в 19 19 алгебра 3 16 8 42 7 37 1 5 95 58 СлєпаковаН.І. 

 19 18 геометрія 4 22 9 50 3 17 2 11 89 72 

 

15. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної 

виконавчої влади та органів управління освітою. 
 

З боку органів управління освітою, зокрема, районного управління освіти та 

Головного управління освіти і науки протягом 2014-2015 навчального року здійсне-

но контроль:   

 кадрового забезпечення навчального закладу; 

 штатного розпису навчального закладу; 

 стану організації навчально-виховного процесу; 

 стану матеріально-технічної та методичної бази гімназії; 

 стану виховної роботи; 

 правильності визначення претендентів на нагородження медаллю «За  високі 

досягнення в навчанні» та «За досягнення в навчанні»; 

 правильність заповнення книги видачі документів про освіту. 

 

 
 

Директор гімназії «Діалог»                           Л.П.Кузьминець 

 
 


