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        1. Гімназія «Діалог» - середній загальноосвітній навчальний заклад  з 

поглибленим вивченням економіки і права. 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», рішеннями 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 2012-2013 навчального року в 

гімназії сформовано 25 класів. Станом на 05.09.2012 року фактична мережа 

класів представлена нижче: 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість 

класів 

Кількість учнів 

   З українською мовою навчання 

5-ті 4 90 4 90 

6-ті 4 115 4 115 

 7-мі 4 94 4 94 

 8-мі 4 101 4 101 

9 ті 4 103 4 103 

Всього 20 503 20 503 

10-ті 3 71 2 71 

11-ті 2 58 3 58 

Всього 5 129 5 129 

Всього 25 632 25 632 
 

 Станом на 01.06.2013 року кількість учнів  становить 628 осіб 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

   З українською мовою навчання 

5-ті 4 90 4 90 

6-ті 4 115 4 115 

 7-мі 4 92 4 92 

 8-мі 4 104 4 104 

9 ті 4 100 4 100 

Всього 20 501 20 501 

10-ті 3 70 2 70 

11-ті 2 57 3 57 

Всього 5 127 5 127 

Всього 25 628 25 628 
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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 педагогічні працівники, включаючи 

психолога, соціального педагога, педагога-організатора, бібліотекаря, інженера 

з ІКТ. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. 

Гімназія укомплектована педкадрами на 100%. 
 

№п/п Предмет Кількість 

учителів 

1 Українська мова і література 7 

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 

 

На сьогоднішній день  в гімназії працює: 

 36 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії або 68% від загальної 

кількості вчителів; 

 5спеціалістів першої кваліфікаційної категорії – 10%; 

 6 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії – 11%; 

 6 спеціалістів – 11%. 

За віком педпрацівники розподіляються таким чином:  

 до 30 років – 11 учителів або 21% від загальної кількості вчителів;  

 від 30 до 40 років – 11 учителів або 21%;   

 від 41 до 50 років – 18 вчителів або 34%; 

 від 51до 55 років – 7 вчителів або 13%; 

 понад 55 років – 6  вчителів або 11%.  
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За тривалістю стажу роботи педагоги гімназії розподілилися таким чином: 

працівників зі стажем роботи від:  

 1 до 5 років – 6 осіб або 11 % від загальної кількості вчителів;  

 від 6 до 10 років – 6 осіб або 11%; 

 від 11 до 20 років – 13 осіб або 25 %; 

 від 21 до 30 років – 17 осіб або 32 %;  

 більше 30 років – 11 осіб або 21%. 
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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 

«Учитель-методист» - 18 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; 

 Зуєва Лариса Борисівна – учитель української мови та літератури; 

 Крижановський Валерій Григорович – учитель трудового навчання; 

 Крижановська Наталія Михайлівна – учитель обслуговуючої праці; 

 Лебідь Наталія Миколаївна – учитель української мови та літератури; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Мельник Олена Климівна – учитель математики; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математик; 

 Усатенко Людмила Григорівна – учитель біології; 
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 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. 

       «Старший учитель» - 5 працівників: 

 Таранченко Ольга Михайлівна  – учитель англійської мови; 

 Кушнір Валентина Степанівна – учитель географії та економіки; 

 Слєпакова Надія Іванівна – учитель математики; 

 Маркова Ганна Михайлівна – учитель математики; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови.  

Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 9 працівників:  

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи 

учитель фізкультури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математики; 

 Усатенко Людмила Григорівна – учитель біології; 

 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель світової літератури; 

 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою; 

 Білоус Ніна Євгенівна – учитель фізичної культури. 

10 жовтня Гаврилюк Ж.М., учитель історії гімназії  захистила дисертацію 

«Методика реалізації культурологічного змісту в курсі історії України у 8-9 

класах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 

В гімназії створено постійну діючу Раду наставників і працює Школа 

молодого 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 в 2012-2013 

навчальному році знайшли своє відображення в науково-методичній темі 

роботи педагогічного колективу гімназії «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»; темі з виховної роботи 
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«Сучасна модель навчального закладу в умовах модернізації освіти»; темах 

педагогічних рад, а саме: 

 підсумки роботи гімназії в 2011-2012 навчальному році та визначення 

пріоритетних напрямів роботи на 2012-2013 навчальний рік; 

 проблема збереження здоров’я учнів.Аналіз результатів адаптаційного 

періоду учнів 5-их класів; 

 стан та реалізація вчителями-предметниками матеріально-технічного та 

навчально-методичного забезпечення кабінетів щодо впровадження 

інноваційних технологій. Використання інтерактивних технологій для 

формування стійких знань, умінь, навичок учнів, їх підготовка до 

самостійного життя; 

 виконання навчальних програм та планів за І семестр. Результати 

успішності учнів 5-11 класів у І семестрі 2012-2013 навчального року. 

Визначення претендентів на нагородження Золотою (Срібною) медаллю 

та отримання свідоцтва  «З відзнакою» за курс базової  середньої школи 

(за результатами І семестру); 

 моніторинг навченості гімназистів. Аналіз чинників впливу на результати 

успішності; 

 самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності 

педагога. Результати атестації педагогічних кадрів у 2012-2013 

навчальному році; 

 психолого-педагогічний вернісаж ідей «Урок в сучасній школі»; 

 підсумки організації навчально-виховного процесу у 2012-2013 

навчальному році. Виконання навчальних програм і планів. Поетапна 

робоча педрада по завершенню навчального року учнями 5-8 та 10-их 

класів, проведенню державної підсумкової атестації та випуску учнів 11-

их класів, врученню документів про освіту; 

 поетапна робоча педрада по проведенню державної підсумкової атестації 

учнів 9-их класів, врученню документів про освіту. 

3. Протягом 2012-2013 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 

адміністрації за мікрорайоном гімназії 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. 
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Всього дітей шкільного віку в мікрорайоні – 685 осіб: 

 охоплено навчанням – 685 осіб; 

 не охоплено навчанням – немає; 

 знято з обліку дітей, не охоплених навчанням у 2012-2013 н.р. –  не було; 

 поставлено на облік у 2012-2013 навчальному році – немає. 

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

у 2012-2013 навчальному  році: 

 через хворобу – 48; 

 за заявою батьків – 8; 

 без поважних причин – немає; 

 з інших причин (участь в спортивних змаганнях – 1. 

        Кількість актів, надісланих в РУО у 2012-2013 навчальному році про факти 

ухилення дітей від навчання в десятиденний термін – не надсилалися. 

Заходи щодо залучення дітей шкільного віку до навчання:  

 систематична робота з боку класних керівників; 

 заступника директора з виховної роботи;  

 психолога гімназії; 

 ради учнівського самоврядування; 

 представників батьківської громади з батьками учнів, які схильні до 

систематичного невідвідування занять; 

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

      Аналіз причин (можливого) 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. Головним завданням гімназії є турбота про постійне підвищення якості 

навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя 

зокрема й колективу в цілому. Тому робота спрямована на формування 

особливого типу педагога з новим мисленням - демократичним, інтуїтивним, 
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прогностичним. Розв’язанню цього завдання сприяє розроблена оптимальна 

модель  методичної роботи. 

 

Методична робота організована відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», інструктивних та нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, наказу від 03.09.2012 року 

№182 «Про організацію методичної роботи в гімназії на 2012-2013 навчальний 

рік» та плану роботи закладу. 

Методична робота в гімназії - це спеціальний комплекс практичних 

заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного 

досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної 

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 МО 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 Заболотна С.І. 

МЕТОДИЧНЕ 

об’єднання вчителів 

української мови та 

літератури 

голова Зуєва Л.Б. 

МЕТОДИЧНЕ 

об’єднання вчителів 

математики та 

інформатики 

голова Рожкова Т.Ф. 
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майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на 

підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому 

результаті - на підвищення якості й ефективності освітнього процесу. 

Педагогічний колектив гімназії  у 2012-2013 навчальному році продовжив  

роботу над науково-методичною проблемою «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» та спрямував свої зусилля на 

вирішення таких завдань: 

 удосконалення методичної та експериментально-дослідницької 

підготовленості вчителів, оволодіння ними ІКТ; 

 впровадження інноваційних форм та методів роботи, підвищення якості 

навчально-виховного процесу;  

 підвищення самоосвіти, самоконтролю і самооцінки роботи кожного 

вчителя; 

 організація науково-дослідницької роботи учнів;  

 підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед 

учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для 

реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, 

враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, 

педагогів;  

 удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке 

залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного 

процесу, життєдіяльності навчального закладу;  

 підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;  

 продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я 

учнів;  

 забезпечення психологічної підтримки загально гімназійних  методичних 

заходів. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в гімназії функціонує методична рада, до 

складу якої ввійшли директор гімназії, заступники директора з навчально-

виховної роботи, керівники методичних об’єднань.  

Протягом року відбулося 6 засідань методичної ради, де розглядалися 

питання щодо організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

підготовки до педрад, організації вивчення стану виконання навчальних 

програм, проведення предметних декад, підготовки до ДПА, організації 
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профільного навчання, ознайомлення з новим стандартом базової середньої 

освіти. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні 

педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На 

засіданнях методичної ради розглядалися матеріали ППД з досвіду роботи 

вчителів школи,  

В гімназії розроблено структуру реалізації науково-методичної проблеми: 

 
 

Основною ланкою у науково-методичній роботі є методичні об`єднання  

вчителів–предметників, діяльність яких  зумовлена завданнями, що ставить 

педагогічний колектив на конкретний навчальний рік. 

На засіданнях МО розглядалося широке коло питань, до яких обов’язково 

включається: 

 робота з Державними стандартами освіти; 

Педагогічна рада Науково – методична 

рада 

Шкільна атестаційна 

комісія 

Колективні форми роботи Індивідуальні форми роботи 

Постійно діючі 

форми роботи 

Тимчасові форми 

роботи 

Самоосвіта 

ШМФ Творчі 

мікрогрупи 

Науково – 

практичні 

конференції 

Семінари Наставництво 

Реалізація 

методичної 

проблеми 

Лабораторія 

педагогічної 

майстерності 

Виставки 

педагогічних 

ідей, методичної 

літератури 

Вивчення роботи 

вчителя який 

атестується 

Взаємовідвідування 

уроків 

Предметні тижні Творчі звіти вчителів 

Відкриті 

уроки 

молодих 

спеціалістів 

Відкриті уроки 

досвідчених 

вчителів 

Тиждень «Ініціативи та 

творчості молодих» 

Декада творчої майстерності 
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 вивчення  основних положень нормативних і директивних документів 

про освіту та форми й методи їх реалізації на практиці; 

 системний підхід до підвищення педагогічної майстерності вчителів на 

основі діагностики; 

 обговорення та затвердження  теми роботи МО та кожного вчителя; 

 вироблення аргументованих пропозицій щодо складання навчальних 

планів; 

 вивчення  і упровадження в практику досягнень психолого-педагогічної 

науки, інтерактивних технологій; 

 оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями в 

навчальній та позакласній роботі; 

 координація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми;. 

 систематизація та зміцнення  навчально-матеріальної бази кабінетів, 

тощо. 

Керівники МО щорічно складають плани роботи та  аналітичні довідки про 

їх результативність.  

Звіт роботи методичного об’єднання  вчителів  фізичної культури.  

 Методичне об’єднання вчителів фізичної культури у цьому навчальному 

році працювало над темою: «Використання інформаційних і комунікаційних 

технологій у навчально – виховному процесі з метою розвитку творчої 

спрямованості пізнавальної діяльності учнів у формуванні здорового способу 

життя». 

Теми, над якими працюють вчителі методичного об’єднання:  

 Білоус Н.Є., Про формування у учнів гімназії основ здорового способу 

життя. Використання інформаційних і комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі з метою формування здорового способу 

життя гімназистів; 

 Свирида А.В. , Про формування у учнів гімназії основ здорового способу 

життя - про здоров’я, як особистий капітал людини; 

 Труба С.П., Про формування у учнів гімназії основ здорового способу 

життя - особливості жіночого організму і їх врахування під час 

проведення уроків фізичної культури; 

 Белан С.Ю., Про формування у учнів гімназії основ здорового способу 

життя – здоров’я гімназистів – як стан повного фізичного, духовного і 

соціального благополуччя; 

 Дроздова Є.В., Про формування у учнів гімназії основ здорового способу 

життя – спеціальні технології культивування здорового способу життя 

гімназистів. 
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У 2012-2013 навчальному році на кафедрі фізичної культури продовжено 

роботу за інноваційною програмою оздоровлення учнів «Здорові діти – наше 

сьогодення!» 

Було  провело 5 засідань МО, на яких розглядалися питання:  техніки 

безпеки, здорового способу життя учнів, впровадження програми «Здорові діти 

– наше сьогодення!» в життя учнів гімназії, методичні розробки про 

послідовність навчання гри у футбол, гімнастичних вправ, вправ легкої 

атлетики, плавання. Розглядалися питання про участь у олімпіаді з фізичної 

культури, змаганнях, присвячених 100-річчю Дарницького футболу, про 

проведення змагань на першість гімназії, участі гімназії у районних та міських 

змаганнях, про контроль відвідування уроків та якості знань з  плавання, 

тестування учнів та результати тестування, аналіз захворюваності, підсумки 

роботи за рік. 

У 2012-2013 навчальному році на засіданнях МО вчителі кафедри фізичної 

культури приділяли увагу  темам самоосвіти, зокрема: 

 Білоус Н.Є. -  розглянуто тему: «Про про формування у учнів гімназії 

основ здорового способу життя – застосування інформаційних і 

комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі» на 

засіданні 18.05.2013 року; 

 Свирида А.В. - розглянуто тему: «Про здоров’я, як особистий капітал» на 

засіданні 29.11.2012 року; 

 Труба С.П. – розглянуто тему: «Про формування у учнів гімназії основ 

здорового способу життя -  особливості жіночого організму і їх 

врахування під час проведення уроків фізичної культури» на засіданні 

15.03.2013 року; 

 Белан С.Ю. – розглянуто тему: «Про формування в учнів основ здорового 

способу життя – здоров’я гімназистів – як стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя» на засіданні 29.11.2012 року; 

 Дроздова Є.В. – розглянуто тему: «Про про формування у учнів гімназії 

основ здорового способу життя – спеціальні технології культивування 

здорового способу життя гімназистів» на засіданні 15.03.2013 року.   

Фізичне виховання у гімназії складається з таких напрямків: навчально-

методичні уроки проводяться за Державною програмою. Теоретичні знання з 

основ здорового способу життя учнів гімназії викладені у методичних 

посібниках з основ здорового способу життя, розроблених на кафедрі фізичної 

культури, розміщених на сайті гімназії. 

У цьому навчальному році проведено медичне обстеження, виявлені  учні з 

захворюваннями органів травлення, серцево-судинної системи, ЛОР органів, 
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погіршенням зору, виявлені діти з порушенням роботи щитовидної залози, 

нирок, ожирінням, порушеннями постави, алергіями. 

За рахунок Державного компоненту та гурткової роботи, з метою 

оздоровлення учні 5-9 класів гімназії відвідують басейн 2 години на тиждень. З 

учнями проводяться уроки спортивно-тренувального плавання. Всі учні 

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

Показники у плаванні високі. 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 домашні завдання для учнів, які мають 

захворювання. Вчителі перевіряють виконання домашніх завдань 

систематично. На сайті гімназії надається інформація про здоровий спосіб 

життя. 

У кінці навчального року проведено аналіз відвідування учнями  уроків 

плавання, фізкультури, гуртків з плавання. На основі проведеного аналізу 

захворювань та відвідування занять, ми прийшли до висновку, що: учні гімназії 

не хворіли на грип, зменшилися показники гострих респіраторних захворювань, 

знизилися показники інших захворювань. Найкраще у цьому навчальному році 

відвідували уроки плавання учні 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 6-В, 6-Г, 7-А, 7-В та 8-В 

класів. Захворюваність простудними захворюваннями у цих класах, 

порівнюючи з іншими,  низька. 

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 з вивченої теми. На наступному уроці перевіряється 

виконання домашнього завдання. 

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. Учні 

гімназії ведуть зошити тренування, щоденно записують обсяг навантаження 

виконаний за день. 
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На початку та у кінці навчального року проводиться тестування за 

Державною програмою, програмними нормативами. Результати тестування 

заносяться в індивідуальну 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 розвитку учнів. 

Для самостійної роботи учням надається комплекс домашніх завдань. 

Особливу увагу вчителі приділяють оздоровчому бігу, стрибкам із скакалкою, 

комплексу силових вправ та вправам на розтягування та поставу. 

  Теоретичні знання 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». 

   Протягом 2012-2013 навчального 

року серед учнів проведені змагання з футболу 5-11 класів, учні гімназії 

приймали участь у святкуванні «Дня фізкультурника», прийняли участь у 

змаганнях з футболу на першість Дарницького району серед 5-9 класів. Учні 7 

класів зайняли ІІ місце у районі. Прийняли участь у святі до 100-річчя футболу 

у Дарницькому районі м. Києва. Проведені були шкільні змагання з плавання, 

веселі старти, змагання з піонерболу. 
 

За період 2012–2013 н.р. вчителями фізичної культури проведена така робота: 
 

№  Термін 

виконання 

Виконана робота 

1 Серпень 

 

 

 

 

Вересень – 

жовтень 

 

1. Виступ на педраді про здоровий спосіб життя учнів гімназії, розроблена та 

представлена презентація, як навчальний матеріал для учнів, знаходиться на 

сайті гімназії та використовується як матеріал домашнього завдання, під час 

виховних годин класними керівниками, на виконання програми «Здорові діти 

– наше сьогодення!» (Білоус Н.Є.). 

2. Виступ на загальношкільних батьківських зборах про впровадження 

здорового способу життя учнів (Білоус Н.Є.). 

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

дослідження стану здоров’я учнів гімназії, зроблено детальний аналіз 

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

4. Участь у загально-районній презентації шкіл Дарницького р-ну (Білоус Н.Є.). 

2 Листопад 1. Виступ на педраді за темою «Збереження здоров’я учнів гімназії» (Білоус 

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

На виконання програми «Здорові діти  - наше сьогодення!» та теми МО над 
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якою працює Білоус Н.Є. «Використання інформаційних і комунікаційних 

технологій в навчально–виховному процесі», з метою формування здорового 

способу життя гімназистів» для учнів гімназії розроблені «Домашні завдання 

для учнів, які мають порушення у стані здоров’я: опорно-рухового апарату, 

серцево-судинної системи, органів травлення, дихальної системи, органів 

зору!» та розміщенні на сайті гімназії (Білоус Н.Є.). 

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

учнів 2002, 2001, 2000 р.н. Посіли ІІ місце серед учнів 2001 р.н. (Білоус Н.Є., 

Труба С.П., Дроздова Є.В.). Проведено виховний захід «Веселі старти» для 

учнів 5-их класів (Труба С.П., Дроздова Є.В., Белан С.Ю.). 

3 Листопад - 

грудень 

1. Участь у торжествах з нагоди 100-річчя футболу Дарницького р-ну, участь у 

змаганнях з футболу (Свирида А.В., Білоус Н.Є., Труба С.П., Дроздова Є.В.) 

4 Грудень 2. Проведено «Козацькі забави» у 7-их класах (Труба С.П., Дроздова Є.В., Белан 

С.П.). Підготовлена команда до участі в олімпіаді з фізичної культури. Посіли 

14 місце (Білоус Н.Є.). Розроблено методичний посібник з рекомендаціями 

про здоровий спосіб життя вчителя гімназії «Здоров’я вчителя – капітал 

гімназії!» та розміщено на сайті гімназії (Білоус Н.Є.). 

5 Грудень – 

січень  

2. Проведено чемпіонат гімназії з футзалу серед 5-11 класів (Свирида А.В., 

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

Підготовлена команда 6б класу та прийнято участь у районних змаганнях 

«Лелеченя». Посіли 6 місце (Білоус Н.Є.). 

6 Січень  5. Проведено виховний захід «Про впровадженню здорового способу життя в 

режимі дня учня гімназії», проведено відкритий урок з плавання з учнями 2 

групи 8-В класу на тему: «Навчання плаванню кролем на грудях та спині» 

(Білоус Н.Є.). Змагання з плавання юнаків 7-8 класів, танок у воді дівчата 7-8 

класах (Труба С.П., Дроздова Є.В. Белан С.Ю.). 

7 

 

 

Лютий  

 

3. Участь у педраді про підтримку Міжнародного проекту «Європейська мережа 

шкіл сприяння здоров’ю» (Свирида А.В., Білоус Н.Є., Труба С.П., Дроздова 

Є.В. Белан С.Ю.). Участь у районних змаганнях «Зимекстрім»(Дроздова Є.В.). 

8 Березень 1. Проведено спортивне свято з плавання серед учнів 6-их класів (Білоус Н.Є., 

Труба С.П.). 

До електронної бібліотеки Дарницького р-ну м. Києва розроблені електронні 

уроки з плавання серед учнів 5-6 класів (Білоус Н.Є.). 

9 Квітень  1. Проведено декаду здорового способу життя до Всесвітнього дня здоров’я: 

4. – конкурс стінгазет «Ми за здоровий спосіб життя!» (Свирида А.В., Білоус 

Н.Є., Труба С.П., Дроздова Є.В.,  Белан С.Ю.); 

2. – виховний захід у 5-В класі «Здоровий спосіб життя» (Труба С.П.); 

3. – виховний захід у 5-А, 6-Б, 9-А, 9-Б класах «За здоровий спосіб життя!» за 

участю кращих атлетів гімназії з представленням особистих програм 

оздоровлення (Свирида А.В., Білоус Н.Є.); 

4. – показовий виступ з учнями 5в класу «Фізкультхвилинка» та проведено 

бесіду з ученицями 11-их класів на розгляд теми МО «Про формування в 

учнів основ здорового способу життя - особливості жіночого організму та їх 

врахування під час проведення уроків фізкультури» (Труба С.П.); 

5. – проведені змагання з піонерболу в 6-их класах (Білоус Н.Є.); 

6. – виставила на сайт гімназії «Домашні завдання для учнів 5-11 класів»   

(Белан С.Ю.) та комплекс вправ для виправлення сутулої постави і сколіозів; 

7. - проведені змагання з піонерболу серед 7-их класів (Труба С.П., Дроздова 

Є.В.,  Белан С.Ю.); 

- на сайті гімназії розміщенні рекомендації учням та вчителям про здоровий 

спосіб життя (Білоус Н.Є.);прийняли участь у районних змаганнях з плавання. 
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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 нового етапу реформування освіти в Україні. Кафедра фізичної 

культури гімназії «Діалог» намагається навчити гімназистів бути здоровими, 

загартованими, успішними. 

Додатки до звіту: моніторинг стану здоров’я учнів 5–9 класах гімназії за 

результатами диспансерного огляду 2009-2012 рр.  

За результатами диспансерного обстеження показник рівня здоров’я серед 

учнів 5–9 класах складає: 

2009 р. 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 

         539 учні 169 – 31% 370 – 69% 
 

2010 р. 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 

        540 учнів 179 – 33% 361 – 67% 
 

2011 р. 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 

        523 учнів 183 – 35% 340 – 65% 
 

2012 р. 

Всього учнів 5 – 9 кл. Здорові Маючі захворювання 

        503 учнів 191 – 38% 312 – 62% 

 

       Учні, що вступили  до гімназії у 5 класи, за результатами обстеження 

середній показник рівня здоров’я складає:  

2009 р. 

Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 

2009р                         107  31 – 29% 76 – 71% 
 

2010 р. 

Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 

2010р                         110  38 – 35% 72 – 65% 
 

2011 р. 

Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 

2011р                         119 36 – 30% 83 – 70% 
 

2012 р. 

Всього учнів 5 кл. Здорові Маючі захворювання 

2012р                         92  22 – 24% 70 – 76% 
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Органи травлення: за обстеженням лікарів у 2009р. серед  захворювань у 

гімназії на перше місце вийшли захворювання органів травлення. 
 

Порушення 

постави  

5–9 класи 5 класів 

2009 р. 

2010 р. 

2011 р. 

2012 р. 

156 уч. – 29% 

122 уч. – 27% 

141уч. – 26% 

129уч. – 25% 

36 уч. – 34% 

23уч. – 21% 

30уч. -   25% 

21уч. – 23% 
 

        Перелік захворювань органів травлення учнів гімназії: дискінезія 

жовчовивідних шляхів (ДЖВШ), гастродуоденіт, панкреатит, хронічний 

холіцестит, деформація жовчних шляхів, ожиріння, дисбактеріоз, хронічний 

гастрит.  

Встає питання про те, яким чином учні набули таких дорослих хронічних 

хвороб? Чому це питання хвилює гімназію?  Тому що вчителі гімназії 

намагаються надати хворій дитині якісні знання! А яким чином учні з 

захворюванням органів травлення мають бігати, стрибати, розвивати свої 

фізичні якості - спритність, швидкість, витривалість, силу? Яке навантаження 

можливо давати таким дітям? Батьки не слідкують за тим, щоб дитина вчасно 

снідала якісною, корисною, збалансованою під дитячий шлунок їжею згідно 

віку і рекомендаціям лікарів. Діти привчені до смаженого, жирного, солодкого, 

кетчупу, майонезу, неякісних ковбас, хімічних добавок, барвників та інших 

шкідливих харчів -  то маємо те що маємо - нездорову дитину. Вчителі 

намагаються навчити учнів правильно харчуватися, надати інформацію про 

продукти, які вживати взагалі не можна.  

На кафедрі фізичної культури розроблено методичний посібник для учнів 

«Вчись бути здоровим!», один з підрозділів висвітлює проблему здорового 

природного харчування.  На сайті гімназії за програмою «Здорові діти – наше 

сьогодення!» розміщена інформація про здорове харчування, поради  дитячих 

дієтологів та гастроентерологів. 

До порушення постави відносяться захворювання опорно-рухового 

апарату: сколіотична постава, сколіоз, кіфосколіоз, кіфотична постава, 

деформація грудної клітини, плоскостопіє, інші захворювання. 
 

Порушення 

постави  

5–9 класи 5 класів 

2009 р. 

2010 р. 

2011 р. 

2012 р. 

127 уч. – 24% 

96 уч. – 16% 

78уч. – 15% 

65уч. -13% 

36 уч. – 34% 

19уч. – 17% 

30уч. -   25% 

18уч. – 20% 
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           Перед адміністрацією гімназії, перед кафедрою фізичної культури стало 

питання шукати способи відновлення здоров’я дитини. 

   У розроблених методичних 

посібниках «Вчись бути здоровим!», 

«Формуй поставу!», «Плавання – це 

здоров’я людини!» та  на сайті гімназії 

надана інформація про захворювання з 

порушення постави, складені комплекси 

вправ для щоденного виконання. Учні 

гімназії користуються цією інформацією. 

І це дало результати, зменшилася кількість захворювань учнів. 

 Плаванню у гімназії надається особлива увага. Всі знають, що плавання 

виправляє поставу, розвантажує хребет, тренує м’язи всього тіла, тренує 

дихальну систему, очищує та загартовує організм, плавання щадить росткові 

зони тіл хребців, знімає навантаження з хворої зони. Надзвичайно важлива роль 

плавання у житті дитини тому, що фізичні вправи у воді, плавальні рухи 

укріплюють зв’язки, формують поставу, попереджують сколіози. Хребет у 

дитини м’який, еластичний. У воді він формується правильно. Завдяки 

плаванню попереджається і розвиток плоскостопості. На сайті гімназії 

знаходиться повна інформація про формування та корекцію постави. 

Адміністрація гімназії створила всі умови щодо плавання дітей. Це 

унікальна можливість в навчальному процесі навчити дітей гарно плавати та 

загартовувати організм. Учні, які відвідують басейн, взагалі не хворіють, вони 

отримують достатні фізичні навантаження за віком.  

Захворювання органів зору. 

2009р 

Органи зору 5–9 кл. 5 кл. (107уч) 

2009 р.                   92 уч. – 18% 21 уч. – 20% 

 

2010р 

Органи зору 5–9 кл. 5 кл. (110 уч) 

2010 р.                   88 уч. – 16% 16 уч. – 15% 

 

2011р 

Органи зору 5–9 кл. 5 кл. (119 уч) 

2011 р.                   97 уч. – 18% 24 уч. – 20% 

 

2012р 

Органи зору 5 –9 кл. 5 кл. (92 уч) 

2012 р.                   85 уч. – 17% 16 уч. – 17% 
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У посібнику «Вчись бути здоровим!» в розділі про зір надані комплекси 

вправ для відновлення та збереження зору. На сайті гімназії розміщена 

інформація про збереження зору. 

Захворювання ЛОР органів: хронічний тонзиліт, хронічний риніт, 

захворювання верхніх дихальних шляхів.  
 

ЛОР захворювання 5 – 9 кл. 5 кл. 

2009 р. (539уч) 

2010 р. (540уч) 

2011 р. (523уч.) 

2012 р. (503уч.) 

86 уч. – 16% 

70 уч. -13% 

78уч. – 15% 

70уч.  - 14% 

22 уч. – 21% 

14 уч. – 13% 

34 уч. – 29% 

19уч. – 21% 
 

        Захворювання серцево–судинної системи 

Серц. захворювання 5 –9 кл. 5 кл. 

2009 р. 

2010 р. 

2011 р. 

2012 р. 

43 уч. – 8% 

32 уч. -6% 

65 уч. – 12% 

60уч. – 12% 

9 уч. – 8% 

5 уч. – 5% 

21 уч. – 18% 

13уч. -14% 
 

Інші захворювання складають: диспансерним обстеженням виявлені 

учні з захворюванням нирок, пієлонефритом, захворюванням щитовидної 

залози, алергічними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим 

діабетом, ожирінням, неврозом, анемією, хронічним гепатитом, хворобою 

Шлятера, іншими. 

.

 
 

На виконання програми «Здорові діти – наше сьогодення!» та теми 

методичного об`єднання на сайті гімназії розміщені рекомендації, які 

надаються учням що до ведення здорового способу житт 

Звіт методичного об’єднання вчителів історії та правознавства. 

Основні зусилля вчителів МО спрямовано на виконання основних завдань: 

формування історичних знань розвиток історичного мислення, здатність 

застосувати історичні знання.  
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         Виховувати в учнів особистих рис громадянина, загальнолюдських 

духовних 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. 

        На кафедрі історії та правознавства працюють такі учителі: Кузьминець 

Л.П.,  Гаврилюк Ж.М., Буряк В.А. та Конопля Н.А.  

В якісному відношенні на кафедрі працюють двоє учителів-методистів та 2 

спеціалісти. 

Виходячи із загальної науково-методичної теми гімназії, кожний вчитель 

МО працював над темою: 

 Кузьминець Л.П., «Інтерактивні методи навчання у формуванні 

особистості на уроках історії культури в другій половині ХХ ст.»; 

 Гаврилюк Ж.М., «Інноваційні методи формування духовних цінностей 

учнів на уроках історії України з теми культури»; 

 Буряк В.А., «Інтерактивні технології навчання в організації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках історії»; 

 Конопля Н.А., «Інтерактивні методи навчання, як засіб мотивації на 

уроках історії та правознавства». 

Завдання та проблеми, над якими працювали члени МО: 

 Кузьминець Л.П., Навчити дітей аналізувати історичний матеріал; 

розкрити розвиток здібностей учнів; розкрити роль людського фактора в 

історії; розвивати інтерес до вітчизняної культури та інших народів; 

створити атмосферу зацікавленості на уроках історії; 

 Гаврилюк Ж.М., Продовжити роботу над створенням та вдосконаленням 

навчальних програм спеціальних курсів з культурології, продовжити 

навчати оволодіванню знаннями на широкому культурно – історичному 

тлі видатних історичних пам’яток світової культури, а також сприяти 

вихованню високих моральних якостей учнів; 

 Конопля Н. А., Визначити та розкрити роль інтерактивних методів 

навчання, як засобу мотивації на уроках історії та правознавства; 
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розкрити роль використання різноманітних методів, форм та матеріалів 

на уроках історії та правознавства; 

 Буряк В. А., Дослідити сутність інтерактивного навчання, його принципи 

(принцип активності, відкритого зворотнього  зв’язку, експерименту-

вання, довіри в спілкуванні, рівності позицій); з’ясувати роль 

інтерактивних технологій навчання в розвитку пізнавальних інтересів 

учнів; впроваджувати на практиці різні інтерактивні методи роботи на 

уроках історії. 

Навчальна робота здійснювалась за програмою для загальноосвітніх 

навчальних закладів (в 5-9 класах – Програма «Перун 2005 р.»), (в 10-11 класах 

–  оновлена Програма редакції 2010 р.).  

Впродовж  2012-2013 навчального року викладалися податкові дисципліни 

– в 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А та 10-А класах. 

За  новою  програмою введено  курс «Основи правознавства» в 11-А класі.  

Науково-методична робота МО направлена на:                           

 наявність засобів підвищення мотивації до навчання, розвитку інтересів 

учнів до предмету; 

 наявність інтерактивних, колективних, індивідуальних форм роботи; 

 порівняльна характеристика лінійного та концентричного підходів до 

структури шкільної історичної освіти 

МО приймає участь в експериментальній та інноваційній діяльності: 

 профільне навчання (правничі класи та класи податкових дисциплін); 

 удосконалення навчальних програм зі спецкурсів; 

 проект «Громадянська освіта. Основи  демократії»; 

 Відповідно до напрямків цього виду діяльності проведено: 

 конкурси на кращій твір на податкову тематику; 

 конкурс на кращій малюнок на податкову тематику; 

 відкриті та закриті олімпіади з профільних дисциплін; 

 2 пробних експериментів зовнішнього тестування. 

       У відповідності до проекту «Громадянська освіта – Україна», що 

направлений на консолідацію громадянської освіти в новій  системі шкільної 

освіти на національному рівні та виховання добре освічених громадян, 

свідомих своїх прав, обов’язків і є одним з головних складових успіху і 

стабільності сучасного відкритого демократичного суспільства. 

22 січня в гімназії відбувся семінар для керівників навчальних закладів за 

темою «Ефективне  використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі» і був презентований методичний 
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посібник «Урок – як проект: використання ІКТ у навчально-виховному процесі 

гімназії. 

Навчальний заклад презентував свій досвід в організації автоматизованих 

робочих місць та створення локальної мережі. Виокремлено шляхи якісного й 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

практичній діяльності педагогів на прикладі фрагментів уроків, які провела 

Гаврилюк Ж.М., учитель історії, а також була презентована структура 

Методичної системи «Інформаційно електронні цифрові ресурси» складається  

з таких розділів:  

 відеотека  документально–навчальних тематичних матеріалів;  

 відеотека художніх та документальних тематичних фільмів; 

 виховні заходи; 

 Дарницька електронна навчально-методична бібліотека;  

 електронний варіант підручник; 

 відеотека  документально–навчальних тематичних матеріалів; 

 відеотека художніх та документальних тематичних фільмів; 

 виховні заходи; 

 Дарницька електронна навчально-методична бібліотека;  

 електронний варіант підручник. 

Методичне об'єднання брало участь у огляді – конкурсі на кращу 

організацію правової освіти та виховання у навчальних закладах м. Києва в 

2012–2013 навчальному році, де посіли ІІ місце. 

На кафедрі створені лекційні групи, де відповідно віковим особливостям 

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

Друковані роботи: 

Друковані  авторські роботи Гаврилюк Ж.М. 

1. Укладання електронного підручника з історії Києва. 

2. Культурологічна складова підручника історії України; збірник статей 

Острозької Академії, 2012. 

3. «Духовне життя в українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині 

ХIХ ст. (музика, образотворче мистецтво та архітектура в пошуках мистецького 

стилю)», «Історія в школах України», №5, 2012; 

4. Гаврилюк Ж. М. Методика реалізації культурологічного змісту в курсі історії 

України [Електронний ресурс] / Ж. М. Гаврилюк //Вісник Національної академії 

Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. 

Грязнов І. О., 2012. Вип. 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/Vnadps/2012_3/ 12gjmkiu.pdf. 
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5. Гаврилюк Ж. М. Духовне життя в українських землях наприкінці ХVIII – у 

першій половині ХIХ ст. (музика, образотворче мистецтво та архітектура в 

пошуках мистецького стилю/ Ж. Гаврилюк // Історія в сучасній школі. – 2012. – 

№ 6(130). – С.15-27. 

6. Гаврилюк Ж. М. Духовне життя в українських землях наприкінці ХVIII – у 

першій половині ХIХ ст. (музика, образотворче мистецтво та архітектура в 

пошуках мистецького стилю/ Ж. Гаврилюк // Історія в сучасній школі. – 2012. – 

№ 7-8(131). – С.22-37.  

7. Гаврилюк Ж. М. Використання ІКТ у вивченні культурологічних тем у курсі 

Історії України [Електронний ресурс] / Ж.М.Гаврилюк//Інформаційні технології 

і засоби навчання. – 2012. – №4 (30). – Режим доступу: http://journal.iitta. 

gov.ua/index.php/itlt/article/view/699 

У 2012-2013 навчальному році атестацію з метою підвищення 

кваліфікаційної категорії пройшла Буряк В.А. (друга категорія). 

На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 10.10.2012 

захистила  дисертацію Гаврилюк Ж.М. «Методика реалізації культурологічного 

змісту в курсі історії України у 8-9 класах». 

За 2012-2013 навчальний рік кафедра історії та правознавства провела 

5 засідань МО: 

Засідання 1. Про підсумки роботи кафедри суспільствознавчих наук: 

 аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік та обговорення 

плану роботи кафедри на новий навчальний рік; 

 підтвердження навантаження. Затвердження календарних планів. 

Основні завдання вивчення суспільствознавчих та правових дисциплін:  

 основні завдання навчання історії та основ правознавства;  

 вибір тем для дослідницької роботи МАН; 

 затвердження екскурсійної програми МО історії та правознавства. 

Засідання 2. Методичні рекомендації проведення шкільної олімпіади та 

впровадження комп’ютерних технологій: 

 проведення шкільної олімпіади; 

 взаємовідвідування уроків. Робота школи молодого спеціаліста; 

 робота з обдарованими дітьми; 

 огляд фахових періодичних видань. 

Особистісно-орієнтований підхід до навчання гімназистів та розвиток 

творчих здібностей: психологічні аспекти; моніторних ЗНТ; розроблення 

тестів до ЗНО; проведення ІІ туру олімпіади. 

 

http://journal.iitta/
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Засідання 3. Організація індивідуальної роботи з гімназистами, як необхідна 

умова розвитку їхньої творчої обдарованості: 

 організація передзахисту науково-дослідницьких робіт з МАН; 

 про стан пілотного проекту Громадянська освіта; 

 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; 

 захист робіт МАН. 

Засідання 4. Патріотичне та правове виховання учнів гімназії: 

 робота лекційних, дискусійних груп; 

 Інтелект турнір; 

 робота проекту «Знаю право»; 

 про стан правничої освіти в гімназії. 

Творчісно-особистісне зростання педагогів МО: 

 особистісне зростання педагогів кафедри суспільствознавчих наук, як 

мета результат педагогічного процесу; 

 огляд науково-методичної літератури, інструктивних матеріалів та 

нормативних документів; 

 творчий звіт вчителя історії Буряк В.А.; 

 підготовка брошури «Нестандартні уроки». 

Засідання 5. Організація навчальної діяльності гімназистів: 

 підготовка до ЗНТ; 

 підготовка та проведення державної підсумкової атестації; 

 формування пізнавального інтересу учнів на уроках історії та 

правознавства. 

Звіт про роботу МО історії та правознавства: 

 звіт вчителя наставника та молодиз спеціалістів; 

 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. 
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Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду: 

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду: 

кожному з членів МО, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень 

володіння певним питанням навчально–виховної роботи виступати із 

розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання. Ознайомлювати 

колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, 

взаємо відвідування уроків; на засіданнях методоб’єднання систематично 

ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, 

фаховими періодичними виданнями. 

2. Проводити аукціон педагогічних ідей. 

3. Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію. 

4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого 

почерку, створювати свою систему роботи. 

Вчителі методичного об’єднання приймають участь у роботах методичних 

засідань районного методичного об’єднання та міських семінарах. 

Робота з учителями-початківцями (наставництво): в рамках роботи з 

учителями-початківчями в гімназії діє програма Школа молодого фахівця, де 

молоді вчителі можуть перейняти педагогічний досвід у вчителів вищої 

категорії. 

Вчитель Конопля Н.А. та Буряк В.А. протягом навчального року 

відвідували уроки наставника та досвідчених вчителів, а також молодих 

спеціалістів 

З 10 по 16 грудня проведено заходи  у рамках Всеукраїнського тижня 

права: 
№ Заходи Клас, дата  

1. Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини. 

  

2. Тематичний виховний захід «Права людини: історія і сучасність». 6-А клас,  

11 грудня  

3. Перегляд презентації та відеофрагментів з теми «Права людини». Захист 

проектів. 

7-А клас,  

11 грудня 

4. Тематична бесіда «Чи всі люди мають однакові права?». Захист проектів. 5-А клас  

13 грудня 

5. Перегляд презентації та відеофрагментів з теми «Права людини». Правовий 

турнір «Закон і ми» 

9-А клас,  

13 грудня  

6. Тематична бесіда «Міжнародно-правові стандарти прав людини». 11-А клас,  

14 грудня 

7. Тематична бесіда «Дивись не забудь, людиною будь!». 

Захист проектів. 

8-А клас,  

14 грудня  

8. Виставка газет правового змісту. 
 

Протягом 

тижня 

9. Конкурс малюнків на тему: «Права очима дітей» Протягом 

тижня 
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З 04 по 15 лютого проведено заходи у рамках декади історії та 

правознавства:  

№ Зміст навально-виховного заходу. Дата Класи Відповідальний 

1. Відкриття декади. 
 

04.02 5-11  Вчителі М/о 

2. Проект «Життя та побут козаків» 
 

06.02 5  Буряк В.А. 

3. КВК з історії Стародавнього світу 14.02 6 Гаврилюк Ж.М., 

Буряк В.А. 

4. Історичний турнір 
 

14.02 7  Буряк В.А. 

5. Історично-літературна композиція з елементами 

театральної вистави «А ми тієї слави козацької 

повік не забудемо» 

13.02 8  Буряк В.А. 

6. Проведення конкурсу творчих робіт «Я дитина, я 

маю права та потребую їх захисту» 

07.02 5-А Конопля Н.А. 

7. Конкурс робіт на тему «Мої пропозиції до 

Конвенції прав дитини» 

05.02 6-А Конопля Н.А. 

8. Конкурс  на кращу Конституцію класу 
 

12.02 7-А Конопля Н.А. 

9. Правовий турнір  
 

08.02 9 кл. Конопля Н.А. 

10. Закриття декади. Історично-літературна композиція 

«Дух епохи» 

15.02 9-11  Гаврилюк Ж.М. 

11. Виставка  газет на історичну та правову тематику 04.02-

15.02 

5-11  Вчителі МО 

 

Результати команди у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади: 

 з історії: 

П.І. учня місце клас 

Антропов Михайло І 11-А 

Немеш Марина ІІІ 11-А 

Січкар Анна ІІ 10-Б 

Шевчук Анастасія ІІІ 9-Г 

Ганопольський Антон ІІІ 8-В 

Штепа Анна ІІІ 8-Б 

Бобелев Іван ІІІ 6-А 

 з правознавства: 

П.І. учня місце клас 

Бурмістренко Катерина 2 11-А 

Стаценко Маргарита 3 10-А 

Антонюк Валерія 3 9-В 

 

Результати команди у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 

рік ПІБ учня місце Клас 

2012-2013 Антропов Михайло ІІІ 11-А 
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Призери науково-дослідницьких робіт МАН міського рівня (ІІ рівня): 

рік ПІ учня місце клас 

2012-2013 Антропов Михайло І 11 

 Немеш Марина ІІ 11 

 

Призери науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук Республіканського рівня: 

 

 

 

 

8 квітня відбувся Всеукраїнський учнівський 

історичний конкурс «Лелека – 2013». 233 учні гімназії 

взяло участь у конкурсі: переможці конкурсу  

«Лелека - 2013»:  1 - «Золотий лелека»; 8 - «Срібний 

лелека»; 29 - «Бронзовий лелека». 

Звіт про роботу кафедри української мови та літератури. 

1. Навчально-методична тема: «Інтерактивні методи навчання та виховання на 

уроках української мови та літератури як один із засобів розвитку особистості 

учня та вчителя». 

 Зуєва Л.Б., «Інноваційні методи викладання української мови та 

літератури». Виступ «Дослідницька діяльність учнів – основа розвитку 

особистості»; 

 Сердюк А.М., «Інноваційні методи навчання у формуванні національної 

свідомості на уроках  української мови та літератури». Виступ 

«Тестування як ефективний засіб контролю навчальних досягнень учнів»; 

 Крижанівська О.Б., «Інноваційні методи навчання на уроках української 

мови та літератури». Виступ «Розвиток творчих здібностей кожного учня 

як передумови розвитку його особистості»; 

 Куценко В.В., «Інноваційні проектні технології як стимул до 

самостійності роботи учнів». Виступ «Реалізація компетентніс-ного 

підходу, формування соціокультурних цінностей на уроках української 

мови та літератури»; 

 Шиленко І.І., «Інноваційні методи навчання на уроках української мови 

та літератури». Виступ «Цілісне вивчення художнього твору на уроках 

української літератури»; 

ПІ учня місце клас 

Антропов Михайло І 11 
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 Тихоненко Ю.М., «Інноваційні методи навчання на уроках української 

мови та літератури». 

Організаційно-методична робота. 

        Протягом 2012-2013 навчального року проведено 5 засідань МО вчителів 

української мови та літератури, на яких розглядалися такі питання: 

 вивчення навчальних програм, підручників, посібників, інструкцій та 

методичних листів МОНУ; 

 обговорення результатів складання учнями гімназії учнями ЗНО; 

 затвердження календарних планів та плану роботи МО; 

 затвердження завдань шкільних олімпіад, обговорення результатів 

шкільних та районних олімпіад; 

 аналіз якості та успішності знань учнів з української мови та літератури; 

 обговорення відвіданих уроків та проведених позакласних заходів; 

 вивчення нових освітніх технологій та впровадження їх в практику; 

 аналіз семестрових контрольних робіт; 

 участь учнів у конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт МАН; 

 обговорення та затвердження плану декади; 

 самоаналіз та самооцінка педагогічних здібностей і професійних якостей; 

 ознайомлення з матеріалами ДПА; 

 робота з обдарованими дітьми. 

Позакласна робота. 

 

 

Майстер-клас із розпису писанки для учнів  

5-А класу (Зуєва Л.Б.) 

 

 

 

 
 

                    Районний захід до Дня писемності 

                    (Сердюк А.М) 

 

 

 

 

«Український ярмарок» (Сердюк А.М) 
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Районний захід «Рідна мова материнська, Ти – душа мого народу» (зустріч 

з письменниками-дарничанами) (Куценко В.В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літературний КВК  

«Сторінками творчості Т.Г.Шевченка»  

(Куценко В.В) 

 

 

 

 
 

Конкурс читців творів Т.Г.Шевченка 

(учителі кафедри) 

 

 

 

 

 

Усний журнал «Моя Батьківщина – це мрії 

політ, це рідна моя Україна» (Шиленко І.І)  
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Літературно-музична композиція  

«Співай, вишнева моя Україна» (Куценко В.В)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заходи районного та міського рівнів. 

 Зуєва Л.Б. – вереснева міська конференція вчителів, перевірка 

олімпіадних робіт; 

 Сердюк А.М.- оргкомітет Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, перевірка 

олімпіадних робіт; відкритий урок «Односкладні речення» (8-Б); 

 Крижанівська О.Б. – семінар до Дня писемності в музеї Літератури 

 Тихоненко Ю.М – оргкомітет Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика; 

 Куценко В.В. – семінар «Організація учнів-членів МАН» (Київський 

університет ім. Б.Грінченка. Інститут післядипломної педагогічної 

освіти); зустріч з письменником Б.Олійником (СЗШ №296); оргкомітет 

Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика, оргкомітет літературного конкурсу 

ім. Т.Г.Шевченка. 

Результативність роботи з обдарованими дітьми: 

олімпіади: 

 Яременко В.С., учениця 8-В класу, посіла ІІІ місце на районній олімпіаді 

з української мови та літератури (Крижанівська О.Б, Шиленко І.І); 

 Хрещата Валерія, учениця 7-В класу, посіла ІІ місце на районній 

олімпіаді з української мови та літератури (Шиленко І.І, Зуєва Л.Б); 

 Рибальченко Марія, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце на районній 

олімпіаді з української мови та літератури;  

МАН: Шляхтун Наталія, учениця 9-А класу, посіла ІІ місце у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН («Фразеологізми шлюбної 

обрядовості») ( Куценко В.В); 
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конкурси: 

 Біньковська Анастасія, учениця 9-Б класу, посіла ІІ місце в конкурсі 

учнівських творів «Прес–весна на Дніпрових схилах» (Крижанівська 

О.Б.); 

 Рибальченко Марія, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце в конкурсі 

учнівських творів «Прес –весна на Дніпрових схилах» (Сердюк А.М.); 

 Федорова Євгенія, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце в конкурсі 

учнівських творів «Прес –весна на Дніпрових схилах» (Крижанівська 

О.Б.); 

 Ганопольський Антон, учень 8-В класу, посів ІІ місце в конкурсі 

учнівських творів «Прес –весна на Дніпрових схилах» (Шиленко І.І.). 

 Звіт про роботу методичного об’єднання  вчителів математики та 

інформатики.  

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

 Красна Т.В. – заступник директора гімназії з науково-методичної роботи і 

вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист; 

 Рожкова Т.Ф. - голова методичного об’єднання вчителів математики та 

інформатики; вчитель математики вищої категорії, вчитель методист; 

 Мельник О.К. – вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист; 

 Маркова Г.М. - вчитель математики вищої категорії, старший вчитель; 

 Слєпакова Н.І. - вчитель математики вищої категорії, старший вчитель; 

 Зборовська О.В. – вчитель інформатики 1 категорії. 

 Музичук Т.В. – вчитель інформатики 1 категорії. 

       Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики протягом 

навчального року працювало над темою: «Інтерактивні методи роботи на 

уроках математики та інформатики з метою впровадження профільного 

навчання». Всі засідання МО проведено згідно плану.  

«Організаційно-методичний» модуль. 

Було проведено: 

 5 засідань методичних комісій на яких розглядалися нормативні і 

програмно–методичні документи з організаційно навчального процесу; 

 коригування та затвердження навчальної документація вчителів; 

 підсумки моніторингу знань учнів та визначалися завдання подолання 

програм у знаннях, уміннях учнів;  

 огляд навчально-методичної літератури,  

 організація роботи з приводу комплексного методичного забезпечення 

предметів; 

 предметні тижнів, декади, виховні заходи. 
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  На цих засіданнях слухали доповіді вчителів методичного об’єднання по 

темам самоосвіти: 

 Красна Т.М., «Використання педагогічних програмних, навчальних 

засобів на уроках математики»; 

 Рожкова Т.Ф., «Інтерактивні методи навчання з метою розвитку творчої 

особистості учня»; 

 Маркова Г.М., «Дидактичні ігри на уроках математики, як засіб 

активізації навчальної діяльності учнів»; 

 Зборовська О.В., «Різноманітний контроль знань учнів 8, 10 класів на 

уроках інформатики»; 

 Мельник О.К., «Тестова перевірка знань, умінь і навичок учнів з 

математики»; 

 Слєпакова Н.І., «Впровадження тестового контролю знань учнів 8-9 кл.»; 

 Музичук Т.В., «Методика підготовки учнів до нестандартного 

тематичного оцінювання (ігри, доповіді, вікторини у 8-их класів на 

уроках інформатики)». 

         Вчителі МО протягом навчального року приймали активну участь у 

методичній роботі гімназії: 

1. Підвищувала фаховий  і методичний рівень Слєпакова Н.І. 

2. Вчителі МО математики та інформатики брали участь в експериментальних 

програмах «Крок» 5-8 класи – Мельник О.К., Слєпакова Н.І., Маркова Г.М., 

Красна Т.В., Зборовська О.В., Музичук Т.В. 

3. Мельник О.К. на районному семінарі «Освіта Дарниці-2012» виступила з 

презентацією «Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики та при 

викладанні додаткових спецкурсів з математики та логіки». 

4. На педраді гімназії Маркова Г.М. доповіла про адаптацію учнів 5 класів на 

уроках математики. А також про стан виховної роботи в 5 класах. 

5. Членами жюрі ІІ етапу олімпіади з математики були: Слєпакова Н.І., Рожкова 

Т.Ф. та Мельник О.К.  

6. У грудні Мельник О.К організувала проект учнів 6-Б та 6-В класів «Золотий 

переріз». 

7. Зборовська О.В. на тему: «Адаптація учнів 5-х класів на прикладі 5-Г класу». 

8. Також приймала участь у семінарі «Застосування ІКТ на уроках інформатики 

з тестування». 

9. Провела фрагмент уроку в 8-Б класі «Графічний редактор Paint; створення 

складних малюнків, використовуючи поєднання декількох». 
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Навчально-практичний модуль. 

З 05 по 16 листопада в гімназії проведена декада математики та 

інформатики. Вчителі МО та учні взяли активну участь в декаді математики та 

інформатики.  

 

Конкурс математичних та 

інформатичних газет для всіх класів. 

 

       Вчитель інформатики Зборовська 

О.В. організувала в 8-9 класах лекції-

презентації про  найдивніші новинки 

комп’ютерної техніки. 

Для учнів 5-11 класів Музичук Т.В. організувала виставку-конкурс малюнків за 

допомогою комп’ютерних програм. 

«Математичний брейн-ринг» відбувся між командами 9-их класів під 

керівництвом Слєпакової Н.І. та Маркової Г.М.  

7-мі класи взяли участь в «Математичній 

каруселі» - вчитель Мельник О.К.  

Усний рахунок – інтелектуальний вид спорту. 

По усіх паралелях пройшли олімпіади з усного 

рахунку. 

Зборовська О.В. провела конкурс малюнків у 

графічному редакторі Paint у 5-8 класах 

Математичний бій був проведений: 

між учнями 10-Б та 10-В класах під керівництвом Красної Т.В.  

             

Між учнями 11-Б,А класах під 

керівництвом Рожкової Т.Ф.              

Між учнями 8-их класів під 

керівництвом  Сліпакової Н.І 

 

 

Учні 

5-их класів приймати участь в математичній 

вікторині, організованій Мельник О.К., 

Марковою Г.М. та Красною Т.В.  

 Рожкова Т.Ф. організувала математичний 

з’їзд у 10-А класі на тему «М.І. Лобачевський 

– Коперник геометрії». І підвела підсумок декади. 



34 
  

Робота з обдарованими дітьми. 

Вчителі математики та інформатики готували обдарованих учнів до участі 

у конкурсі МАН.  

17 грудня проведено засідання секції математики та інформатики НТУ 

«Академія». де заслухано 21 роботу учнів: 

 «Нерівності» - Лук’яненко Вероніка (9-Г), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Дельтоїд» - Анна Штепа (8-Б), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Прикладна математика. Застосування параболи в практиці» та - 

Бондаренко Анастасія (9-Г), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Раціональні точки на колі» - Назаренко Дарина (10-Б класу), вчитель 

Рожкова Т.Ф.; 

 «Парабола. Застосування в різних галузях» - Мокіна Вікторія (8-Б), 

вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Квадратична функція та її практичне застосування» - Бродецький Ігор 

(9-Г), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Метод доведення від супротивного» - Марач Олена (9-Б), вчитель 

Слєпакова Н.І; 

 «Теорема Піфагора» - Кузнєцова Анастасія (8-Б), вчитель Слєпакова Н.І; 

 «Софія Василівна Ковалевська» - Осмалова Гульнар (8-Б), вчитель 

Слєпакова Н.І; 

 «Фрактали. Практичне застосування» - Кабанова Крістіна (9-Б), вчитель 

Слєпакова Н.І; 

 «Історія виникнення квадратних рівнянь» - Філогіна Анастасія (8-Б);  

 «Трикутник Паскаля та його властивості» - Лозова Анастасія (8-В), 

вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Теорема Піфагора» - Швиденко Віта (8-В), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 «Друга середня лінія трапеції» - Ганопольський Антон (8-В), вчитель 

Слєпакова Н.І.; 

 «Многокутника. Правильні многокутники» - Гац Валерія (8-В), вчитель 

Слєпакова Н.І.; 

 «Теорія градів» - Подопригора Максим (9-В), вчитель Маркова Г.М.; 

 «Використання РНР для створення сайтів» - Сороченко Єгор (10-Б); 

 «Дистанційне керування приставками» - Чесноков Дмитро (8-В), вчитель 

Слєпакова Н.І.; 

 «Числові послідовності та властивості» - Водовозов Андрій (9-В), вчитель 

Маркова Г.М.; 

 «Apple» - Колодійчук Дмитро (10-В); 
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 «Нестандартні способи розв’язування рівнянь та нерівностей» - Чонка 

Кирил (9-В), вчитель Маркова Г.М.; 

На міській конкурс МАН рекомендували такі роботи: 

 «Раціональні точки на колі» - Назаренко Дарина (11-Б) зайняла ІІІ місце 

на ІІ етапі конкурсу, вчитель Рожкова Т.Ф.; 

 «Дослідження числових послідовностей» - Водовозов Андрій (9-В), 

вчитель Маркова Г.М.; 

 «Квадратична функція, практичне використання властивостей параболи» 

- Бондаренко Анастасія (9-Г).  

В гімназії проведена шкільна математична олімпіада по паралелях. По 

результатам шкільної математичної олімпіади були направлені 18 учнів на 

районну математичну олімпіаду.  

На районній математичній та інформатичній олімпіаді зайняли призові 

місця такі учні: 

 Гонопольський Антон (8-В класу) - ІІІ місце, вчитель Слєпакова Н.І.; 

 Назаренко Дарина (11-Б класу) – ІІ місце на ІІ етапі, ІІІ місце на ІІІ етапі, 

вчитель Рожкова Т.Ф.; 

 Вахітов Богдан (6-Б класу) – ІІІ місце, вчитель Мельник О.К.; 

 Соболєв Владислав (6-А класу) – І місце, вчитель Маркова Г.М.; 

 Зінченко Олександр (9-Б класу) – ІІІ місце, вчитель Музичук Т.В.; 

 Суховій Микола (10-В класу) – ІІІ місце, вчитель Музичук Т.В.; 

 Калініченко Назар (6-Г класу) – ІІІ місце в особистому заліку, вчитель 

Маркова Г.М. 

21 березня в гімназії відбувся Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру - 2013», в якому взяли участь 246 учнів, з яких 5 отримали відмінний 

результат, 61 добрий результат: «Малюк 2» – 2; «Малюк 3-4» – 3; «Школярик» 

– 88; «Кадет» - 89; «Юніор» - 37; «Випускник» - 37. 

07 грудня для 5-6 класів проведений І Всеукраїнський етап Міжнародного 

математичного конкурсу «Кенгуру-2013», в якому взяло участь 88 учнів. 

Систематично проводиться позакласна робота з математики та 

інформатики: 

 спецкурс «Довузівської підготовки у форматі ЗНО» для учнів 10-11 

класів, вчитель Рожкова Т.Ф.; 

 спецкурс «Математика з елементами логіки» для учнів 5-7 класів, вчитель 

Мельник О.К.; 

 спецкурс «Математика» для учнів 8-9 класів, вчитель Слєпакова Н.І. 

Робота вчителів методичного об’єднання математики та інформатики 

протягом 2012-2013 навчального року дуже насичена та результативна, 
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досягнуто високих результатів учнями на конкурсах та олімпіадах району і 

міста; кількість учасників шкільних заходів значно зросла. 

Звіт про роботу методичного об’єднання  вчителів іноземної мови. 

В цьому році наша кафедра працювала над темою: «Комунікативні методи 

навчання на уроках іноземної мови». Вся робота була підпорядкована цій темі і 

вчителі разом з учнями досягли певних результатів.  

Робота проводилася за підручниками В. М. Буренко і О. Д. Карпюк, 

додатково ми використовуємо підручники видавництва «Longman» з 

представниками якого ми тісно співпрацювали упродовж всього навчального 

року. 

                           Інформація про вчителів іноземної мови 

№ ПІБ Освіта, вуз 
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Категорія Педзвання нагороди 
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Р
ік
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ст

а
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а
т

ес
т

а
ц

ії
 

1 Маркова  

Ірина 

Анатоліївна 

Вища, Володимирський 

Гос. педінститут 

 ім. Лебедева- 

Полянського, Росія 

38 Вища Вчитель вищої 

категорії, учитель-

методист, 

відмінник освіти 

України 

2009 2010 

2 Таранченко 

Ольга 

Михайлівна 

Вища, Київський 

міський педуніверситет 

ім. Гринченка  

17 Вища Вища категорія, 

старший вчитель  

2010 2011 

3 Оксамит Микола 

Михайлович 

 35 Вища  2009 2010 

4 Міхальова Алла 

Валентинівна 

Київський девжавний 

університет  

ім. Шевченка 

25 Вища Вища категорія, 

вчитель методист, 

відмінник освіти 

України  

2009 2010 

5 Колісник Альона 

Василівна 

Київський міський 

педуніверситет  

ім. Б.Д. Грінченка 

3 Спеціаліст Вчитель другої 

категорії 

2012 - 

6 Філаретова Алла 

Олександрівна 

Вища, Ташкентський 

педінститут 

23 Вища Старший вчитель 2012 2012 

7 Пастушенко 

Людмила 

Петрівна  

Національний 

педуніверситет  

ім. Драгоманова 

3 Спеціаліст _ Не 

було 

Не 

було 

8 Яковленко 

Володимир 

Віталійович 

Дорогобицький 

Державний університет 

ім. Франка 

12 Вища _ 2011 2007 

   

Кожен із вчителів упродовж кількох років працює над темами самоосвіти, 

які пов’язані  з проблемою над  якою працює МО вчителів іноземної мови.  

 

 

 



37 
  

Маркова  

Ірина Анатоліївна 

«Розвиток монологічного мовлення учнів на уроках іноземної 

мови» - 2 роки 

Таранченко   

Ольга Михайлівна 

«Навчання монологічного мовлення як засіб розвитку 

креативного мислення учнів» - 3 роки 

Оксамит  

Микола Михайлович 

«Інтегровані уроки – шлях для розвитку мовних умінь» - 3 роки 

Філаретова   

Алевтина Олександрівна 

«Шлях підвищення активності учнів на уроках граматики» - 3 р. 

Міхальова  

Алла Валентинівна 

«Використання опорних схем на уроках граматики» - 2 роки 

Яковленко   

Володимир Віталійович 

«Основі компоненти змісту навчання іноземної мови» - 3 роки 

Колісник   

Альона Василівна 

«Мовлення як засіб мовленнєвої діяльності. Діалогічне 

мовлення» - 2 роки 

Пастушенко  

Людмила Петрівна 

«Особливості навчання монологічного мовлення» 

 

В 2012-2013 навчальному році вчителі Яковленко В.В. та Колісник А. В. 

пройшли курси підвищення кваліфікації в університеті імені Б.Д. Грінченка. За 

результатами атестації Яковленко В.В. підтверджено відповідність 

кваліфікативної категорії «Спеціаліст вищої категорії», Колісник А. В. 

присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії». 

Всі вчителі працювали над своїми науково-методичними темами. Були 

складені календарні плани, в яких відображена робота на уроках, пов’язана з 

науково-методичною темою. Учителем Марковою І. А. зібрано багато 

матеріалів, пов’язаних із розвитком монологічного мовлення (це теми з історії, 

літератури, мистецтва, музики. Також збирався матеріал про традиції та звичаї  

країн, мову яких вивчаємо). 

Упродовж навчального року ми проводили засідання МО, на яких 

розглядалися та затверджувалися наступні питання: 

 затвердження календарних планів та завдань МО на 2012-2013 н.р.; 

 підготовка учнів 8-11 класів до шкільної, районної та міської олімпіад з 

англійської мови; 

 підготовка учнів 8-11 класів та захист учнівських робіт МАН; 

 підведення підсумків участі учнів в олімпіадах та конкурсах МАН; 

 підготовка та затвердження плану проведення декади іноземних мов; 

 підведення підсумків роботи за 2012-2013 навчальний рік. 

В 2012-2013 навчальному році наші учні гідно виступили на районній 

олімпіаді з англійської мови: 

 Михалюк Олександра (8-Б) - ІІ місце, вчитель Таранченко О.М.;  

 Косько Анастасія (9-Б) - ІІІ місце, вчитель Таранченко О.М.; 

 Рибальченко Марія (10-Б) - ІІІ місце, вчитель Маркова І.А.; 
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 Крупенко Катерина (11-Б) - ІІ місце, вчитель Яковленко В.В.; 

 Дементій Андрій (11-Б) - ІІІ місце, вчитель Міхальова А.В.; 

та зайняли призові місця в МАН на місті: 

 Рибальченко Марія (10-Б) - ІІІ місце, вчитель Маркова І.А.; 

 Власенко Олександра (10-А) - ІІІ місце, вчитель Таранченко О.М. 

З 18 лютого по 1 березня в гімназії відбулася декада іноземної мови. 

Тематика декади була зорієнтована на святкування 60-тої річниці правління 

королеви Єлизавети ІІ. Упродовж декади вчителі іноземних мов (англійської та 

німецької) провели безліч різноманітних заходів.  

 Вчителі Колісник А.В., Таранченко О.М. провели: 

 проведення вікторини «Let’s play» у 5-их 

класах; 

 інсценування англійських казок у 6-их 

класах; 

 проведення вікторин «What do you know 

about English countries?» у 7-их класах; 

 створення презентацій на тему: 

«Королева Єлизавета ІІ»;проведення 

літературно-музичного заходу «Хай ллється вірш, як кришталевий 

дощ…» за творчістю англійських та німецьких поетів у 8-их класах; 

 робота з англомовними газетами, випуск тематичних стіннівок у 9-их кл. 

Яковленко В.В.: 

 5-ті класи – урок-гра «Let’s play»; 

 7- мі класи – проведення брейн-рингу «Подорож по Великобританії»; 

 10-ті класи – навчання техніці перекладу газетних текстів та текстів 

художнього твору. 

За організацією вчителів англійської мови Маркової І.А. та Колісник А.В., 

21 лютого в нашу гімназію завітали викладач англійської мови з Шотландії Сем 

та керівник тренінгових тестів англійського 

центру тестування ECTUA в Україні Анна 

Шелест.   

 Наші гості були приємно вражені 

роботою з нашими учнями. Вони відзначили 

високий рівень володіння англійською 

мовою наших учнів, їх активність, 

сміливість та впевненість у собі. 

26 лютого вчителями англійської мови 

Марковою І.А. та Колісник А.В. проведений захід в актовій залі присвячений 
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60-річниці правління королеви Єлизавети ІІ. Метою заходу було поглибити 

знання учнів про постать королеви Єлизавети ІІ, пригадати яскраві моменти з 

життя королеви упродовж 60 років правління, інсценувати життя королівської 

родини.  

22 листопада вчителями англійської мови 

Марковою І.А. та Колісник А.В. проведений 

бінарний урок у 6-А та 6-Г класах за темою: 

«День подяки». Учні декларували англійську 

поезію. Особливо цікавим був на уроці 

поетичний переклад англійської поезії учнями 

6-А класу С.Соболевим та С. Вржжевським.  

Також відповідно до цієї події з учнями 9-10 

класів було проведено тестування на знання матеріалів з країнознавства, 

граматики та лексики. Тест був побудований цікавим чином, тож учні не тільки 

перевірили свої знання з даної теми, а й поповнили їх. 

Упродовж 10 років наша гімназія 

співпрацює з видавництвом Pearson Education 

Limited, яке забезпечує нас додатковим 

навчальним  матеріалом «In Touch» і «Success» 

та роздатковим матеріалом. 

Представники видавництва постійно 

проводять семінари, уроки-тренінги на 

районному та міському рівні, які відвідують 

молоді вчителі англійської мови нашої гімназії.  

У квітні були проведені заходи, присвячені Дню народження Вільяма 

Шекспіра. Діти готували презентації, інсценували твори письменника, 

декларували вірші. 

2 травня кафедрою іноземних мов була проведена зустріч з учителями 

Росії (МБОУ «ЗОШ №8» м. Володимира), на якій обговорювалися спільні 

проекти, уроки On Line та вчителі обмінювалися досвідом роботи. 

Теми самоосвіти, над якими працюють вчителі німецької мови: 

 Філаретова А. О., «Шлях підвищення активності учнів на уроках 

граматики (3 роки)»;       

 Пастушенко Л. П., «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

німецької мови (1 рік)». 

Робота вчителів німецької мови  виконується згідно плану роботу. 
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        Завдання, які були поставлені перед вчителями німецької мови: 

 підвищити якість і результативність навчання, використовуючи  

особистісно-орієнтовний підхід за допомогою розвитку іноземної  

комунікативної компетенції: мовної, соціокультурної, навчально-

пізнавальної;  

 активувати роботу по розвитку мотивації до навчання через організацію 

проектної роботи; 

 створити оптимальне, іншомовне  середовище, яке включає в себе всі 

необхідні аспекти навчання і виховання учнів. 

 Шляхи  реалізації поставлених питань: 

 використання різноманітних форм роботи на уроках та вдома, 

використання сучасних технологій;  

 створення умов успішності для слабких учнів (індивідуальні заняття), 

застосування додаткового  матеріалу - розвивати  і виховувати розуміння 

в учнів важливісті вивчення іноземної мови в сучасному світі та потреб 

користуватися нею як засобом спілкування, пізнання і залучення до 

цінностей світової культури. 

   Позакласна робота. 

Учні 5-11 приймали участь у декаді 

іноземної мови Філаретова А. О., провела 

свято німецької абетки (лютий) 

 

 

 

 

 

 
 

Пастушенко Л.П. провела  

літературно-музичну годину, присвячену 

творчості німецьких поетів. До 

міжнародного дня Води вчителі німецької 

мови провели уроки:  Філаретова А.О. 

«Скільки коштує крапля води?», 

Пастушенко Л. П. «Чиста вода».                                                                                                                                         

Вчителі німецької мови  провели пресконференцію для 7-их класів на 

тему: «Захист навколишнього середовища. 

 



41 
  

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничих наук. 

МО вчителів географії, економіки, біології, фізики, хімії  налічує на кінець 

навчального року 9  вчителів: сім  вчителів з вищою категорією: три вчителя - 

методиста, один - старший вчитель.  Всі вчителі  продовжували  працювати 

протягом 2012-2013 навчального року  над  науково–методичною темою МО: 

«Інноваційна експериментаторська робота як проблема професійного 

удосконалення вчителя», науково–методичною темою гімназії: «Використання 

інформаційних і комунікаційних технологій в навчально–виховному процесі з 

метою розвитку творчої свідомості учнів та формування відповідних 

професійних та особистісних якостей» та темами самоосвіти: 

 Шкоденко Н.М., Проблемне навчання – перспективний напрям  

формування творчих здібностей учнів;                                               

 Кушнір В.С., Стимулювання пізнавального інтересу за    рахунок 

оптимизації процесу викладання географії та економіки; 

 Максим Т.А. - Стимуляція  пізнавального  інтересу  учнів  у навчальному  

процесі  на  уроках  географії і економіки; 

 Усатенко Л.Г., Використання  інтерактивних  методів  навчання як один 

із засобів викладання біології; 

 Поліщук Л.О., Диференціований  тематичний  контроль  знань  і  вмінь  

учнів  на  уроках   біології; 

 Шевчук Н.С., Проблемне  навчання  на  уроках  фізики; 

 Корнелюк Т.Є., Інноваційні технології на уроках фізики та  

природознавства; 

 Онищенко В.Б., Інтерактивні  методи   на  уроках   фізики   та  

природознавства; 

 Заболотна С.І., Проблемне  навчання  на  уроках  хімії. 

Підвищення фахового і методичного рівня членів МО 

№ 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. 

Усатенко Л.Г. 

Поліщук Л.О. 

Шевчук Н.С. 

Онищенко В.Б. 

Заболотна С.І. 

Корнелюк Т.Є. 

Вища, вчитель-методист 

Вища, старший вчитель 

спеціаліст вищої категорії 

Вища, вчитель-методист 

вчитель ІІ категорії 

спеціаліст вищої категорії 

спеціаліст вищої категорії 

Вища, вчитель-методист 

спеціаліст вищої категорії 

2009 

2007 

2012 

2009 

2008 

2009 

2012 

2009 

2012 

2010 

2008 

2013 

2010 

2009 

2010 

2013 

2010 

2013 
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Тематика засідань МО протягом 2012-2013 навчального  року: 

№1 

1. План роботи МО на 2012–2013 навчальний рік. 

2. Зміни в навчальних програмах (повернення  на 11-річне навчання); 

3. Упровадження в старшій школі профільного навчання за основними 

напрямками диференціації. Три рівні змісту освіти. 

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. 

№2 

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 та фізики». 

4. Співпраця з батьками: запрошення профільних класів на відвідування 

виробництва товарів; допомога батьків в написанні наукових робіт. 

5. Робота клубу «Еколог». Участь учнів гімназії в екологічній конференції на 

базі університету «Крок». Допомога учням в написанні статей на екологічну 

тематику. 

6.  Методична допомога молодому вчителю. 

№3 

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

року; підсумки фронтальної міської перевірки  роботи гімназії, МО, вчителів 

кафедри. 

2. «Інноваційні методи викладання географії і економіки»; 

3. «Використання інтерактивних методів навчання як один із засобів 

викладання біології». 

4. Взаємовідвідування уроків в 5-11 класах. 

5. «Інноваційні технології на уроках фізики та природознавства». 

№4 

1.  Підсумки роботи  предметної декади та роботи МО за 2012-2013 н.р. 

2. «Проблемне навчання – перспективний напрям формування творчих 

здібностей учнів». 

3. «Диференціований тематичний контроль знань та вмінь учнів на уроках 

біології». 

4. «Інтерактивні методи на уроках фізики та природознавства». 
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5. Обговорення та затвердження плану роботи тижня географії, біології, фізики, 

хімії в рамках декади «Екологічних знань». 

6. Підведення підсумків роботи МО за навч. рік. 

    Вивчення і поширення перспективного передового педагогічного 

досвіду. Основними формами та методами втілення передового досвіду серед 

вчителів кафедри природничих дисциплін  є відкриті уроки, усні повідомлення 

на засіданнях МО, узагальнення передового педагогічного досвіду у виступах 

на нарадах, курсах, семінарах, письмові повідомлення, узагальнення 

передового педагогічного досвіду у формі методичних розробок, статей у 

журналах, брошурах, збірниках матеріалів конференцій та семінарів та інш. 

Позакласної  та позашкільної роботи можна виділити: 

 відвідування Планетарію, заводу «Кока–кола», підприємства «Рошен»,  

водоканалу та підпр. ботанічного саду, музею Природи  та ін.; 

 відвідування вчителями МО районних та міських об`єднань, перевірка 

районних та міських олімпіадних та наукових робіт з конкурсу МАН; 

 спільна навчально–методична діяльність гімназії та університету «Крок»: 

проведення оригінальних ігор, комп’ютерне тестування, участь в 

фестивалях та конференціях для учнів та вчителів  гімназії та ін.  

Відкриті заходи (уроки, позакласні заходи) для вчителів МО 

Назва заходу Тема Клас Дата 

проведен

ня 

Учитель 

«Освіта Дарниці - сьогодення 

та перспективи розвитку». 

 

 

Семінар для керівників 

навчальних закладів м. Києва. 

Київська наукова практична 

конференція  

 

 

 

 

Районний та міський конкурс 

Інтелект  турнір 

Районний конкурс Юніор 

турнір 

Участь у організації та 

проведення I та II етапів  

олімпіад з предметів 

Районний семінар з дизайну 

клумб та озеленення 

пришкільної території. 

Районний семінар до 

Всесвітнього року води 

(ЮНЕСКО). 

Проектні роботи учнів 

гімназії на тему: «Вибір 

успішної професії». 

Проектні роботи учнів 

гімназії. 

Ефективне використання 

сучасних інформаційно–

комунікаційних технологій у 

навчально-виховному 

процесі. «Молодіжні 

ініціативи у проекті»  бути 

киянином – доля щаслива», 

присв`ячена Дню Європи в 

Україні та Дню Києва. 

Підготовка команди 

«Магістри» 

Підготовка команди 

«Бакалавріки» 

«Дизайн клумбі озеленення 

пришкільної території 

гімназії «Діалог». 

 

«Дарниці - чиста вода» 

5-11 

 

 

5-11 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

7-11 

 

9-11 

 

 

 

9-11 

Серпень  

9.00-

14.00 

Лютий  

 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2013 н.р. 

 

 

2013  

 

 

 

2013 

Вчителі МО 

 

 

Вчителі МО 

 

Вчителі МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі 

фізики 

Вчителі 

фізики 

Вчителі МО 

 

 

 

Вчителі 

біології 

Вчителі МО 
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Позакласна робота з предмета. Ведеться позакласна робота з географії та 

економіки. Учні 6-В класу прослухали цикл лекцій у 

Київському Планетарії на тему «Географічні 

оболонки Землі». 

 Протягом навчального року приймала участь в 

семінарах «Використання ІКТ на уроках», «Дарниці 

– чиста вода», «Ми за мирний атом»,  «Діалог 

культур -  країни Європи» (університет Крок). 

21 лютого в гімназії  відбулось  заняття школи педагогічного досвіду  

молодих вчителів фізики  Дарницького району. В програмі заняття  було 

проведено Урок-гру з природознавства  в 5-В класі на тему: «Небесні тіла», 

вчитель Корнелюк Тетяна Євгенівна, 

підготовка учнів та участь у Київській науково–практичній конференції 

«Молодіжні ініціативи у проекті «Бути киянином – доля щаслива», присвяченій 

Дню Європи в Україні та Дню Києва (вчитель Шевчук Н.С.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативність участі учнів гімназії у предметних олімпіадах 

ПІП учня Предмет Місце 

в II етапі 

Клас ПІП вчителя 

Ганапольський Антон 

Штепа Анна 

Бондаренко Анастасія 

Лук’яненко Вероніка 

Лук’яненко Вероніка 

Бродецький Ігор 

географія 

 

 

економіка 

III 

III 

II 

III 

II 

III 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

Кушнір В.С. 

Коротка Мирослава економіка II 11 Максим Т.А. 

Птиціна Інна 

Крупенко Катерина 

фізика 

астрономія 

II 

III 

7 

11 

Корнелюк Т.Є. 

Гонопольський Антон 

Рєка Валерія Вікторівна 

Чвикова Віка 

Афанасьєва Олександра 

Ковтун Наталя 

Ганапольський Антон 

Штепа Анна 

Тихоненко Ірина 

біологія 

біологія 

біологія 

екологія 

екологія 

фізика 

фізика 

I 

II 

II 

III 

III 

II 

II 

II 

8 

10 

10 

11 

11 

8 

8 

9 

Усатенко Л.Г. 

 

 

 

 

Онищенко В.Б. 

 

Поліщук Л.О. 

Штепа Анна 

Рожкова Вероніка 

хімія 

 

II 

III 

8 

9 

Заболотна С.І. 
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            Кожного року на базі Університету «Крок» проводиться  ділова гра 

«Прибуткове виробництво». Метою ділової  гри є ознайомлення учасників з 

процесом виробництва та обміну продукцією в умовах ринкової економіки та 

отримання прибутку,  на прикладі умовного виробництва. В роботі цьогорічних 

ділових ігор брали участь  понад 25 середніх навчальних закладів економічного 

профілю.  Команди були одночасно  виробниками, продавцями й  споживачами 

продукції. Учасниками гри були: виробничий відділ; банкір, представник 

банку; біржовик, посередник в аукціонному продажу; координатор гри. В 

ділових іграх активну участь брали небайдужні, активні, знаючи учні 9-10 

класів. 

Старші класи гімназії приймали активну участь у районному семінарі до 

Всесвітнього року води (ЮНЕСКО) . 

Участь в II етапі Всеукраїнського конкурсу–захист науково-

дослідницьких робіт  учнів–членів  Малої академії  наук України  

П.І.Б. 

учня 

Кл

. 

Секція Назва роботи Педагогічний 

керівник 

М
іс

ц
е 

 

Чл-

ство 

МАН 

Водовозов  Андрій  

Ігорович 

9 Теорет. 

фізика 

Вода Онищенко В.Б I слухач 

Водяницький 

Олексій Андрійович 

9 Теорет. 

фізика 

Історія розвитку авіації Онищенко В.Б II слухач 

Поплавець 

Дмитро Сергійович 

10 Біофізика Око як оптична система. 

Корекція вад зору 

Шевчук Н.С. I кандида

т 

Надієнко Владислав 

Сергійович 

9 Кліматологія 

метеорологія 

Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела 

енергії 

Кушнір В.С. II слухач 

Лівий Владіслав  

Миколайович 

10 Кліматологія

метеорологія 

Стан атмосферного повітря 

Києва 

Максим Т.А. I слухач 

Ганапольський  

Антон Ігорович 

8 мікробіологія Вплив антимікробних 

пентидів у слизі шпорцевої 

жаби на бактерії 

Усатенко Л.Г. I слухач 

Співакова Олена 

Дмитрівна 

9 хімія Крістали. ЇХ значення у 

природі та житті людини. 

Вирощування кристалів 

Заболотна С.І. II слухач 

Галустян Кристина 

Гамлетівна 

10 Хімія Хімічний склад жувальної 

гумки та вплив її на організм 

людини 

Заболотна С.І. I кандидат 

Січкар Анна 

Валеріївна 

10 Загальна 

біологія  

Основи фізіогноміки Поліщук Л.О. I слухач 

 

Касько Анастасія 

Євгенівна 

9 Соціальна 

психологія 

Проблеми тріскаідекафобії  

у людини 

Мадян М.О. I слухач 

Бродецький Ігор 

Олександрович 

9 Фінансів, 

грош.  обігу 

та кредиту 

Банківська система та іі 

функції 

Кушнір В.С. II слухач 

Рожкова Вероніка 

Олегівна 

9 Макроеконом

іка та мік-ро 

економіка 

Сучасний ринок косметики 

в Україні. Аналіз та 

можливості розвитку 

бренда ТМ Беліта Вітекс 

Шкоденко Н.М. II слухач 
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Марач Олена 

Іванівна 

 

9 Макроеконом

іка та мік-

роекономіка 

Загальна характеристика 

страхових компаній 

Шкоденко Н.М. III кандида

т 

Фіщук Крістіна 

Олександрівна 

9 Макроеконом

іка та мік-

роекономіка 

Тіньова економіка 

України: Масштаби та 

шляхи подолання 

Шкоденко Н.М. III слухач 

Борщик Анна 

Віталіївна 

 

9 Макроеконом

іка та мік-

роекономіка 

Характеристика 

економічної кризи в 

Україні 

Шкоденко Н.М. III слухач 

Ярошенко Владислав  

Олександрович 

9 Макроеконом

іка та мік-

роекономіка 

Маркетинг аграрного 

господарства 

Кушнір В.С. II слухач 

Береговий Тарас 

Олександрович 

9 Макроеконом

іка та мік-

роекономіка 

Хіміко–фармацевтична 

промисловість України 

корпорації «Юрія – Фарм» 

Кушнір В.С. I слухач 

Бірюкова 

Олександра Павлівна 

9 Екон. теорія 

та історія 

екон. думки 

Творчі  ідеї  в  рекламі 

 

Шкоденко Н.М. II слухач 

 

Інноваційно-експериментальна робота гімназії. 

1. Тема експериментальної педагогічної програми. Психолого-педагогічний 

проект «Вибір успішної професії». Експеримент затверджений Головним 

управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації (наказ від 

22.09.2008 р. №256 «Про розширення бази експериментального  впровадження 

наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії». 

2. Час  реалізації експериментальної педагогічної програми: програма 

реалізації  наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної 

професії» 2008-2014 роки. 

3. Науковий керівник експерименту – Сергієнкова О.П., доктор 

психологічних наук, завідувачка кафедри загальної, вікової, педагогічної 

психології Київського педагогічного університету ім.. Б.Д.Грінченка 

4. Етап впровадження  програми: ІІ етап: формувальний (січень 2009-2013 р). 

5. Завдання, поставлені на початку навчального року. 

Гімназія в 2012-2013 навчальному році продовжила роботу над 

формувальним етапом дослідження  проекту «Вибір успішної професії». 

 Завдання,  які поставлені на даному етапі є: 

 участь у теоретичних семінарах з метою ознайомлення вчителів з 

особливостями дослідно-експериментальної роботи на формувальному 

етапі; 

 продовження роботи консультпунктів, круглих столів, тренінгів для 

вчителів, аналіз результативності роботи; 

 забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ 

вибору успішної професії; 



47 
  

 проведення щорічного моніторингу рівня сформованості в учнів 

здатності до свідомого професійного самовизначення; 

 організація відкритих занять для батьків та громадськості; 

 створити умови для реалізації творчого потенціалу вчителів і учнів, 

практичного застосування ними набутих знань та способів впровадження 

інтерактивних технологій; 

 здійснення профорієнтації відповідно до вікових етапів  через в 

продовження роботи спецкурсів; 

 створення системи шефських зв’язків з вузами, підприємствами, 

громадськими організаціями. 
 

Класи, теми курсів, керівники. 

№ Назва курсу клас ПІБ вчителя 

1 Економічна психологія:   суб`єкти ринку 5 Шкоденко Н.М. 

2 Економічна психологія: раціональна  поведінка 6 Шкоденко Н.М. 

3 Економічні системи 7 Кушнір В.С. 

4 Підприємництво у дії 8 Кушнір В.С. 

5 Економічні ігри 9 Кушнір В.С. 

6 Людина і праця 10 Максим Т.А. 

7 Професійне самовизначення 11 Максим Т.А. 

8 Основи інтелектуальної власності 10-11 Максим Т.А. 

 

Аналіз результатів моніторингів  та психологічних досліджень. 

Застосування різних методик сприяє побудові професійних планів 

особистості, визначенню професійної траєкторії, завдань, можливих бар’єрів у 

досягненні поставленої мети.  

Було опитано учнів 5-6 класів з метою визначення інтересів майбутньої 

професійної діяльності. За результатами анкетування встановлено, що найвищі 

інтереси для молодших школярів складають професії у таких галузях: 

математика, природознавство, техніка, література, педагогіка, музика, 

мистецтво, ІКТ. 

 В результаті анкетування учнів 7 класів виявлено:  

 31% учнів схильні до точних наук; 

 24 – до гуманітарних; 

 12% мають спортивні схильності; 

 27% - природничих дисциплін; 

 6% - естетичних. 

За опитувальником професійних установок опитано учнів 7-9 класів з 

метою визначення  спрямованості особистості. За результатами опитування 
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розподілено інтереси учнів по типах професій: людина-знак 32%; людина-

техніка 20%; людина-природа 5%; людина-художній образ 8%; людина-людина 

35%. 

За опитувальником Л. Йовайши визначено, що 30% учнів мають здібності 

до планово-економічних видів діяльності, 17% - технічних, 14% - до професій, 

що зорієнтовані на роботу та спілкування з людьми, 10% - до естетичних видів 

діяльності, 6% - до розумової праці та орієнтовані на інтелектуальну 

активність, 23% - до роботи на виробництві. 

За методикою Голанда опитано учнів 10-11 класів з метою визначення  

професійного типу особистості: 

 24% учнів мають реалістичний тип; 

 8% - інтелектуальний (дослідницький); 

 25% - соціальний; 

 7% - конвенціальний; 

 14% - підприємницький; 

 12% -  артистичний. 

За даними анкетування учнів 8, 9, 11 класів  найбільш престижною сферою 

своєї діяльності вони вважають: програмування 17%, педагогічна 6%, 

підприємницька 8%, робітнича 2%, менеджмент 6%, юриспруденція 14%, 

медицина 5%, торгівля 3%, економічна 15%, технічна 28%. 

Психологічною службою школи з’ясовано, що 85% учнів адекватно 

ставляться до себе як суб’єкта професійного самовизначення. 

На початок 2012-2013 навчального року  з вибором професії визначилися  

73% учнів,  станом на  1 квітня 2013 року – 91%. 

 

 Порівняльна діаграма здатності до професійного самовизначення: 

        10-А                                                                       11-А 
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В результаті дослідження було визначено  найбільш популярні професії 

серед учнів гімназії. 
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Підводячи підсумки психологічного  дослідження, зазначимо, що учні 9-11 

класів відповідально та серйозно ставляться до вибору майбутньої професії. 

Особливо видно їхню активну життєву позицію.  

Проведені заходи. 

 

Урок з  курсу «Підприємництво у дії» (8 клас), вчитель Кушнір В.С. 

Учні середньої ланки відправилися в 

подорож «Світ професій»,  мета якої познайомити 

учнів з різними типами професій, у залежності 

від головного провідного предмета праці:  

 людина-людина;                                                

 людина-техніка;                                

 людина-природа; 

 людина-знакова система; 

 людина-художній образ;                                                       

 показати роль професій у різних видах її діяльності; сприяти розвитку 

інтелектуальної сфери; сформувати в учнів певні практичні навики.    
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       Впродовж січня в рамках проекту «Вибір 

успішної професії» серед учнів 5 класів 

проходив конкурс за темою «Професії моїх 

батьків» за номінаціями: фоторобота, 

малюнок, твір. 

 

 

 

В березні відбулася зустріч  учнів 5-го 

класу та  інспектора ДАІ Дарницького РУ 

МВС України в м. Києві  Михайленко 

Людмили Миколаївни та  інспектора 

автотранспортної інспекції ДАІ  Дарницького  

РУ МВС України в м Києві Панчука Володимира Валерійовича під час якої 

гості розповіли учням про свої професії  та 

відповіли на запитання. 

 В квітні учні 10–11 класів зустрічались із 

представниками Київського національного 

економічного університету імені Вадима 

Гетьмана: Садовським О.В. – заступником 

декана факультету економіки агропромислового 

комплексу та Рижук Ю.М. - заступником декана 

юридичного 

факультету, які  розповіли учням про 

університет. 

Учні гімназії відвідали Київський 

будівельний ліцей. Під час екскурсії вони 

отримали  цікаву інформацію про заснування 

навчального закладу, про спеціальності, які 

існують в ліцеї та 

про умови навчання в даному учбовому закладі. 

Учні мали змогу прослухати не лише лекцію, а й 

відвідати робочі майстерні студентів та 

побачити на власні очі як навчають студентів 

зварювальної роботи, столярських справ, 

експлуатації автомобілів та ремонтних робіт. 

Учні 10-го класу відвідали «Виставку 

професій», що відбувалася в Палаці дітей та юнацтва. 
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Музей Державної податкової служби 

України. Для  учнів було проведено 

пізнавальну екскурсію оновленими залами. 

В музеї ДПСУ істотно розширено 

експозицію, в якій представлено багато 

унікальних експонатів та зібрано чимало 

цікавих відомостей про минуле та 

сьогодення українського оподаткування.  

 

Екскурсія до чайної фабрики.  

Учні на власні очі змогли побачити 

процес сортування чаю в пакетики, 

пакування, смаження кавових зерен, а також  

розповіли цікаву інформацію про 

вирощування чаю, сорти чаю, як правильно 

приготувати чай.  

 

Екскурсія 

на  завод «Сoca-Сola». 

  Учні ознайомились з історією компанії, 

виробництвом солодких напоїв від змішання 

інгредієнтів до розливу і доставки, а також з 

технологією виробництва тари, очисткою 

води та утилізацією відходів. Екскурсія була 

дуже цікавою та пізнавальною.  

Висновок про ефективність роботи. 

Проект «Вибір успішної професії» сприяє поглибленню розвивальних 

можливостей чинної державної програми, розширенню форм організації 

навчальної діяльності, оновленню викладання основних навчальних дисциплін, 

організації пізнання та самопізнання, набуття учнями нового досвіду в 

самореалізації життєдіяльності. Зазначений проект — модель організації 

професійного  навчання, орієнтованого на розвиток професійного 

самовизначення у старшокласників. 

Реалізація проекту дозволяє вчителям і учням підготуватися до організації 

вибору  професії, яка найтісніше співвідноситься зі здібностями, інтересами, 

індивідуальними психологічними можливостями підлітка, і цим забезпечує 

життєву успішність. Як процес, а в майбутньому і результат, формується  

суб’єктність учня, яка є основним критерієм  самостійності у професійному 

самовизначенні і виборі успішної професії. Старшокласник підготовлений до 
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свідомого засвоєння знань відповідно до предметного профілю навчання, 

розуміє мету і засади професійного самовизначення та профільного навчання 

загалом. Формування профінформаційних потреб, розкриття мотиваційної 

основи вибору успішної професії змінює відносини вчителя й учнів. Вони 

відбуваються на засадах партнерської співпраці. Старшокласники профільних 

класів мають змогу інтегрувати знання профільних навчальних дисциплін із 

профінформацією, що розкриває особливості професії та виробництва 

(невиробничу сферу). В умовах проведення психодіагностичних обстежень і 

виконання самодіагностики учні навчаються самооцінки власних предметних 

компетенцій,саморефлексії індивідуального досвіду, пізнають способи їхнього 

використання у професійному самовизначенні. 

Наявність достатньої кількості комп’ютерної техніки дала змогу створити 

єдину інформаційну мережу гімназії, яка об’єднала між собою кабінет 

директора, кабінети заступників та навчальні кабінети. Гімназійна  локальна 

мережа дає можливість усім учителям та учням отримувати необхідну 

інформацію (навчальну, науково-пізнавальну, методичну, інформаційну та  

довідникову). 

Згідно з програмою, в гімназії проведена модернізація комп’ютерного 

класу, придбано сучасні комп’ютери, підключено гімназію до мережі Internet, 

створений гімназійний сайт, придбано програмні засоби, створено 

інформаційно-аналітичний центр, обладнано  10 мультимедійних класів.  

Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити 

перехід від традиційного до особистісно орієнтованого й компетентісного 

підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню 

нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування 

інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти. 

Педагогічний колектив гімназії бере активну участь у міжнародних 

проектах: 

 асоційованих шкіл ЮНЕСКО, діяльність яких спрямована на посилення 

гуманістичних, етичних, культурних і міжнародних аспектів освіти. З 

метою забезпечення просвітницької діяльності серед учнів, спрямованої 

на реалізацію  проектів по підтримці знань у галузі прав людини, 

демократії, міжкультурних зв`язків  та захисту довкілля в системі ООН 

учні  гімназії приймали участь у проектах, які проводилися на базі 

університету «КРОК»; 

 тематичні уроки ЮНЕСКО; 

 «Права дитини в Україні» (Школа правового досвіду); 

 «Діалог культур»; 
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 екологічні проекти; 

 «Безпечна школа-школа без насильства», з метою підготовки та 

запровадження програми  з питань профілактики насилля та агресії у 

школах. 

Навчальний план нашого навчального закладу складається на основі 

Державного нормативного компонента базисного навчального плану, 

враховуючи специфіку роботи із профільним вивченням певного предмета та з  

урахуванням  результатів роботи педагогічного колективу в попередньому 

навчальному році та перспективних завдань на наступний навчальний рік.  

Навчальний план відбиває нетрадиційну модель організації навчання, яка 

забезпечує індивідуальний характер розвитку учнів відповідно до їх нахилів та 

інтересів.  

В гімназії  викладається  більше 25 спецкурсів за вибором: 

1. Сплата податку веде до порядку (5 клас). 

2. Я і закон (5клас). 

3. Подорож у світ економіки (5-6 класи). 

4. Основи економіки (7-9 класи). 

5. Основи правознавства (11 клас). 

6. Сутність податків (6 клас). 

7. Кроки до права (6 клас). 

8. Держава та право України, їх значення  в ролі людини (8 клас). 

9. Основи публічного права (10 клас). 

10.  Теорія держави і права України (9 клас). 

11.  Основи споживчих знань (8-11 класас). 

12.  Тематичні ігри (9 клас). 

13.  Прикладна економіка (9 клас). 

14.  Російська мова (8 клас). 

15.  Створення «WEB-сторінок» (10 клас). 

16.  Розмітки гіпертексту  HTML (10 клас). 

17.  Векторна графіка (9 клас). 

18.  Елементи поглибленого курсу математики (9 клас). 

19.  За межами шкільного курсу математики (10 клас). 

20.  Історичні портрети (10-11 клас). 

21.  Основи демократії (10 клас). 

22.  Практикум з правопису української мови (10 клас). 

23.  Українська публіцистика (11 клас). 

24.  За межами шкільного курсу математики (5-11 класи). 

25.  Інформатика (5-7 класи). 
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 Усе це спрямовано на те, щоб сприяти задоволенню різнобічного розвитку 

індивідуальності школяра на основі виявлення його здібностей, формування 

ціннісних орієнтацій та потреб, а також задоволення запитів батьків на освітні 

послуги. 

В гімназії щороку надається діапазон додаткових освітніх послуг й 

розширюється мережа цих послуг. Динаміку розвитку «ринку додаткових 

освітніх послуг» в гімназії можна прослідкувати з діаграми. 

 Мета навчання учнів 5-7 класів – забезпечити базову освіту і підготовку 

до свідомого вибору профільних предметів для поглибленого вивчення  на ІІІ 

ступені навчання. Учні мають можливість вільного вибору мотивації 

спецкурсів з певної кількості варіантів. Змістовно мотиваційні спецкурси 

відображають зміст певних  базових предметів, але не дублюють його. 

Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою орієнтації 

учнів, сприяння у виборі ними напрямку профільного навчання у старшій 

школі. Форми її реалізації – введення спецкурсів за вибором, поглиблене 

вивчення окремих  предметів на диференційованій основі. 

Основна функція курсів за вибором - профорієнтаційна. Вимоги до 

організації вивчення курсів: достатня їх кількість для визначення напрямку 

профільного навчання; поступове введення за рахунок годин варіативного 

освітнього компонента, поділ класу на групи, однорідні за підготовленістю та 

інтересами учнів.  

Поглиблене вивчення предмета, крім розширення і поглиблення змісту, 

має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних  

здібностей і орієнтації на професійну діяльність, де використовуються здобуті 

знання.  

Адміністрація гімназії визначила основні напрямки  науково-методичного 

забезпечення профільного та допрофільного навчання та розробила систему 

заходів:  

 діагностика профільних інтересів учнів та формування на її профільних 

класів; 

 підготовка вчителів до роботи за різнорівневими освітніми програмами; 

 навчання педагогічного колективу проектної діяльності; 

 створення освітніх моделей профільного особистісно орієнтованого 

навчання. 

 



56 
  

 

 

 

 

 

 

  

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА  

Економічний напрям Правничо-податковий напрям 

П
о

д
о

р
о

ж
 у

 с
в
іт

 

ек
о

н
о

м
ік

и
  

(5
-6

к
л
ас

и
) 

П
о

ч
ат

к
и

 

ек
о

н
о

м
ік

и
 

 (
7

-8
к
л
ас

и
) 

М
о

я
 е

к
о

н
о

м
ік

а 

(9
к
л
ас

и
) 

С
п

л
ат

а 
п

о
д

ат
к
у
 –

 

в
ед

е 
д

о
 п

о
р
я
д

к
у
 

(5
к
л
ас

) 

П
р

ав
а 

д
и

ти
н

и
 

(6
к
л
ас

) 

П
р

ав
а 

л
ю

д
и

н
и

 

(7
к
л
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
н

е 
п

р
ав

о
 

(9
к
л
ас

) 

Курси за вибором (спецкурси, факультативні заняття) 

А
н

гл
ій

сь
ка

 м
о

ва
 (

5
-1

1
кл

ас
и

) 

Н
ім

ец
ьк

а 
м

о
ва

 (
5

-1
1к

л
ас

и
) 

С
уб

’є
кт

и
 р

и
н

ку
 (

5
кл

ас
) 

Р
ац

іо
н

ал
ьн

а 
п

о
ве

д
ін

ка
 (

6
кл

ас
) 

Ел
е

м
ен

ти
 ц

ік
ав

о
ї м

ат
ем

ат
и

ки
 (

8
кл

ас
) 

В
’я

за
н

н
я 

сп
и

ц
ям

и
 (

7
кл

ас
) 

Я
 і 

за
ко

н
 (

5
кл

ас
) 

С
ув

ен
ір

и
 с

во
їм

и
 р

ук
ам

и
(5

кл
ас

) 

Х
уд

о
ж

н
я 

о
б

р
о

б
ка

 д
ер

ев
и

н
и

  

 

К
р

о
ки

 д
о

 п
р

ав
а 

(6
 к

л
ас

) 

К
р

о
ки

 д
о

 д
ем

о
кр

ат
ії 

 

П
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
тв

о
 у

 д
ії 

8
 к

ла
с)

 

Ек
о

н
о

м
іч

н
і  

іг
р

и
 (

9
кл

ас
) 

К
р

о
ки

 д
о

 д
ем

о
кр

ат
ії 

(8
кл

ас
) 

Ф
із

и
ка

 н
ав

ко
ло

 н
ас

 (
8

-9
 к

л
ас

и
) 

Ей
д

ет
и

ка
(7

кл
ас

) 

Ф
із

и
ка

 в
 з

ад
ач

ах
 (

9
 к

л
ас

) 

Ек
о

н
о

м
іч

н
і с

и
ст

ем
и

(7
кл

ас
) 

К
о

р
и

ф
еї

 в
іт

чи
зн

ян
о

го
 п

р
ав

о
зн

ав
ст

ва
 

(9
кл

ас
) 

Зе
м

л
ез

н
ав

ст
во

 (
9к

л
ас

) 

Б
ес

ід
и

 п
р
о
 

к
о
н

ст
и

ту
ц

ію
 

(8
к
л
ас

) 



57 
  

Економічний напрям Правничий напрям 
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 В гімназії функціонує  наукове товариство учнів «Академія», яке є 

колективним членом Київського територіального відділення  МАН 

«Дослідник».   

Наукове товариство  складається із таких секцій: 

 української філології  - керівник секції  Зуєва 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   Усатенко 

Л.Г.; 

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

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

 зарубіжної літератури - керівник секції  Толстенко Л.М.; 

 іноземної філології – керівник Маркова І.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість призерів олімпіад та МАНу в 2012-2013 навчальному році: 

 призерів ІІІ епату олімпіад – 5, із них:   

історія - 1; математика - 1; інформатика – 2; право – 1. 

 призерів ІІ етапу МАН – 8, із них:  

історія – 2; українська мова та література – 1; математика - 1; англійська мова – 

2; світова література – 1; біологія – 1. 

 призерів ІІІ етапу МАН – 1, із них: історія – 1 
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Проблемна тема, реалізація планових завдань. 

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

виховна робота гімназії орієнтуються  на  нормативно – правову базу з 

питань  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 

проблемній 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; 

Форми роботи наукового товариства 

«Академія» гімназії «Діалог» 
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 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’язковості, 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 

людських взаєминах; 

 виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, як найвищої 

соціальної цінності; 

 визначення ролі органів учнівського самоврядування у створенні 

творчого середовища, зміцненні дисципліни і порядку, безумовному 

виконанні Статуту гімназії; 

 методичне вивчення і освоєння особистісно зорієнтованих виховних 

технологій; 

 підбір засобів і методів виховного процесу; 

 координацію дій педагогічного колективу, батьківського колективу, 

учнівського самоврядування у системі виховання; 

 запровадження в практику роботи інтерактивних виховних технологій. 

       Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в гімназії  в 2012-2013 

навчальному 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, 

інтелектуального і духовного розвитку. Саме тому в гімназії ефективно 

проводяться заходи, направлені на розвиток особистості, а саме:  
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1. Тематичні місячники: 

 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); 

 військово-патріотичного виховання (листопад – грудень); 

 благоустрою (жовтень – листопад, березень – квітень). 

2. Декади: 

 пам’яті до Дня визволення Дарниці та Дня Партизанської Слави 

(вересень); 

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

 екологічних знань (квітень); 

3. Тижні: 

 безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень); 

 права (грудень); 

 захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства (листопад); 

 за здоровий спосіб життя (квітень). 

        Виховна діяльність гімназії як цілісна система, складається із діяльності 

дорослих і 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 основою  наукового керівництва вихованням і освітою. 

Системний підхід до керування процесом виховання передбачає і вимагає 

постійного контролю, який систематично здійснюється в навчально-виховному 

процесі. 

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. 

 За період 2012-2013 навчального року проведено 4 засідання МО, на яких 

розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні 

нормативні документи з виховної роботи, вивчалися інноваційні технології, 

проводився моніторинг серед класних керівників щодо вивчення інноваційних 

технологій і їх впровадження у виховний процесс.  

Розглядалися способи діагностування обдарованих дітей, проводилися 

педагогічні читання по проблемі розвитку компетентностей учнів по напрямках 
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виховної діяльності навчального закладу, проводилася робота щодо 

формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки 

педагагічної літератури та передовий педагогічний досвід.  

На першому засіданні МО, яке відбулося 04.09.2012 року, і проводилося з 

порядком денним: «Формування виховної системи класу», розглядалося 

питання планування виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік, Голова МО 

класних керівників Заболотна С.І. ознайомила вчителів з особливостями 

навчання дітей середнього шкільного віку і особливостями адаптаційного 

періоду до навчання в середній школі учнів-п’ятикласників. В процесі 

проведення засідання по другому питання заступник директора з виховної 

роботи Свирида А.В. висвітлив вимог щодо сучасної виховної системи та 

розповів про план роботи гімназії на новий навчвальний рік. Класні керівники 

були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка могла 

стати їм у нагоді при роботі з класними колективами.  

Засідання МО від 04.12.2012 року пройшло під темою: «Інноваійні 

технології у виховній системі». На ньому Голова МО класних керівників 

Заболотна С.І. познайомила педагогів з досвідом роботи класних керівників: 

Гаврилюк Ж.М, Зуєвої Л.Б., Шевчук Н.С. та Крижанівської О.Б., які працювали 

над проблемами, традицій і інновацій у виховній діяльності класів. На засіданні 

методичного об’єднання були висвітлені такі інноваційні методики, як: 

проектна діяльність, колективні творчі справи, інтерактивні технології, 

тренінгові технології. Також класні керівники прийняли участь у педагогічному 

діалозі «Стимулювання учнів до колективної діяльності». Ця проблема є 

нагальною, так як залучати учнів до творчої колективної діяльності стає все 

важче. Вчителі ділилися своїми думками і досвідом з даного питання. У період 

між засіданнями попередньо було проведено анкетування класних керівників на 

тему: «Інноваційні технології». Тепер вчителі були ознайомлені з її 

результатами. За результатом анкетування можна зробити висновки, що 

колектив потребує вивчення різноманітних новітніх технологій, які активно 

стали впроваджуватися у навчально-виховній роботі гімназії. З деякими 

технологіями вчителі вже добре знайомі і впроваджують їх в своїй діяльності з 

класними коллективами. 

На засіданні МО класні керівники від 11 січня 2013 року провели 

педагогічні читання на тему: «Виховання в світлі педагогічної науки і 

практики», в якій висвітлили питання по напрямам виховної роботи. В 

підготовці до проведення засідання та у його роботі прийняли активну участь 

класні керівники: Зуєва Л.Б., Гаврилюк Ж.М., Корнелюк Т.Є, Шевчук Н.С., 

Шкоденко Н.М., Таранченко О.М. та Слєпакова Н.І. 
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Вчителі визначили, які компетентності можна розвивати в учнів шляхом 

визначеної програми виховання учнівської молоді (тобто, за напрямами: 

виховання свідомого відношення до навчання, фізичний розвиток, художньо-

естетичний розвиток, трудове виховання, превентивне виховання, родинно-

сімейне виховання, екологічне виховання, національно-патріотичне виховання). 

Крім того класні керівники отримали завдання по роботі над своїми класними 

виховними системами.  

На засіданні від 28 березня 2013 року МО працювало над проблемою: 

«Творчість – залог успіху вчителя і учня».  

На цьому засіданні Заболотна С.І. ознайомила класних керівників з 

різновидами проектної діяльності – екологічним проектом, який несе і 

навчальну і виховну функції. Також вчителі стали учасниками діалогу 

«Стосунки вчителя з учнем – шукаємо компроміси». З даної теми виступ 

підготувала і ділилася власним досвідом класний керівник 9-Г класу Кушнір 

В.С. Вчителі досить активно відреагували на доповідь, так як ця проблема 

хвилює не тільки класних керівників. Ще одним цікавим моментом став так 

званий ярмарок педагогічних досягнень, на якому були презентовані вже 

напрацьовані матеріали по класним виховним системам, виховним проектам і 

колективним творчим справам.  

В цілому методичне об’єднання класних керівників за навчальний рік 

провело значну роботу. Треба відмінити кращих класних керівників, які не 

рахуються з своїм особистим часом працюють над формуванням особистості 

своїх вихованців. Це такі класні керівники: Гаврилюк Ж.М., Шевчук Н.С., 

Таранченко О.М., Філаретова А.О., Крижанівська О.Б., Шкоденко Н.М., М., 

Толстенко Л.М., Заболотна С.І., Зуєва Л.Б., Поліщук Л.О., Колісник А.В., 

Шиленко І.І. та Зборовська О.В. 

Попереду в методичного об’єднання велике поле діяльності, поширення 

передового досвіду, використання новітніх, сучасних технологій. Саме робота 

класного керівника сприяє підвищенню іміджу гімназії. 

У 2012-2013 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. Вагому роботу у вирішенні цих завдань провели 

соціальний педагог Малецька С.О. та Мадян М.О. 

Завданням соціального педагога є соціально-педагогічний супровід 

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

соціального педагога. Пріоритетними напрямками роботи соціального педагога 
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гімназії є супровід роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми та 

профорієнтаційна робота з учнями, починаючи з п’ятого класу. 

За минулий навчальний рік соціальним педагогом Малецькою С.О. 

проведено 42 індивідуальні консультації. Найбільша частота звернень 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-педагогічний супровід періоду адаптації учнів 5-х класів, який 

вела соціальний педагог, дозволив виявити певні особливості. 

В цілому серед учнів 5 класів спостерігаються показники тривожності на 

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

мають 85,7% школярів, серед учнів 5-Б класу – 88,9%, серед учнів 5-В – 84,2% 

та серед учнів 5-Г – 85,0% (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 ставлення учня до себе та 

інших, розвитку навичок ефективної взаємодії у системі «учень-учень» та 

«вчитель-учень» і формування мотивації до навчання. 

 

Рис. 1. Показники тривожності учнів 5 класів гімназії «Діалог», 2012-2013 н.р. 
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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 класів, 2010-2012 рр. 
 

Наступним напрямом роботи соціального педагога є соціально-

профілактичний. Він полягає у супроводі підлітків у період кризи. Вивчення 

особливостей учнів 7 класів показало необхідність додаткової роботи з метою 

зменшення імпульсивності та агресивності серед цієї категорії підлітків (рис. 

3). 
 

 

Рис. 3. Частка учнів з підвищеною імпульсивність та агресивністю серед 7 

класів, 2012-2013 н.р. 
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правову тематику та щодо профілактики негативних звичок. 
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Відповідно до річного плану гімназії, соціальним педагогом здійснювалась 

робота щодо виявлення інтересів учнів та сформовано пропозиції по 

удосконаленню роботи гуртків в гімназії. 

Протягом 2012-2013 навчального року в гімназії проводилися тематичні 

тижні, у ході яких соціальний педагог використовував такі види роботи як 

бесіди («Про причини та наслідки жорстокості насильства», «З питань 

запобігання паління та вживання наркотиків й алкоголю»), соціальні диктанти 

(«Фактори безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу», 

«Неправомірна поведінка»), 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. 

З метою отримання інформації про співпрацю учня та вчителя на уроці 

соціальним педагогом проведено соціально-педагогічне дослідження серед 

учнів 5-10 класів, присвячене виявленню зворотного зв’язку учнівської думки 

щодо проведення навчального процесу за критеріями повноти надання 

навчального матеріалу, психологічного комфорту та контакту між учнем та 

вчителем на уроці, достатності часу, витраченого на пояснення навчального 

матеріалу тощо. 

Результати даного дослідження використано для надання рекомендацій 

щодо планування діяльності у напрямі оптимізації соціально-психологічного 

клімату в гімназії. 

Учні та батьки мають змогу ознайомитись з результатами дослідження на 

сайті гімназії «Діалог». 

Протягом 2012-2013 навчального року психологом Мадян М.О. 

здійснювався психолого-педагогічний супровід особистісно-зорієнтованого 

навчально-виховного процесу щодо набуття учнями життєво важливих 

ресурсів, таких як: 

 здатність до осмисленого сприйняття життя; 

 набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних 

взаємин, оволодіння засобами спілкування. 

Психологом розроблено та апробовано методичну базу щодо створення 

компетентно формуючого освітнього простору: 

1. Методика педагогічної підтримки 

Завдання: навчання дітей ставитись до проблеми, навіть найскладнішої і 

неприємної, як до ситуативної задачі, яка обов’язково буде розв’язана, якщо 

докласти творчих зусиль. 

2. Програма виявлення та розвитку обдарованості учнів 
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Завдання: сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу 

дитини з будь-яким рівнем розвитку, реалізації її здібностей у різноманітних 

сферах життєдіяльності (довкілля, суспільство, мистецтво, наука). 

Результат: підвищення самооцінки та рівня адекватних домагань учнів, 

активна участь у конкурсах Малої академії наук. 

Спрямування професійного та творчого потенціалу вчителів і класних 

керівників на створення умов для розвитку компетентної особистості. 

Протягом навчального року не виникало проблемних ситуацій, які б 

заважали виконанню функціональних обов’язків, це говорить про те, що в 

гімназії створено необхідні умови для продуктивної праці. 

  Протягом минулого навчального року проводилася робота за такими 

напрямками: психологічна просвіта всіх учасників педагогічного процесу, 

розвивальна робота з підлітками, психодіагностика, профорієнтаційна робота з 

учнями середніх класів, індивідуальне консультування. 

У руслі цього напрямку проведено ряд заходів: 

 тиждень психології «Впусти психологію у своє серце»; 

 з учнями середніх класів: «Мотиви нашої поведінки», «Впевненість в 

собі. Способи її підвищення»; 

 з учнями старших класів: «Способи прийняття та передачі почуттів», 

«Змістовне життя», «Відношення до часу», «Життєва гнучкість. Її 

складові». 

Розвивальна робота з учнями була спрямована на розвиток комунікативних 

вмінь та навичок, навичок самоаналізу, на розвиток гнучкості логічного 

мислення, навичок саморегуляції, емпатії по відношенню до інших. 

З метою виявлення динаміки змін на предмет  загальної обізнаності  

проведено тестування на загальну обізнаність учнів 5-х класів в кінці 

навчального року і проведено порівняльний аналіз результатів в порівнянні з 

вступними тестами.  
 

Статистичний звіт про роботу практичного психолога за 2012-2013 н.р. 

№ з/п Основні види роботи Охоплено осіб 

1. Діагностика індивідуальна: 

а) учнів усього: 23 

    у т.ч. – середніх класів; 10 

             - старших класів     13 

б) педпрацівників  

в) батьків  

2. Психодіагностика групова: 

а) учнів усього: 85 

  у т.ч. – середніх класів:  56 

            - старших класів: 29 

б) педпрацівників:  
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в)  батьків  

3.  Індивідуальне консультування: 

а) учнів усього: 77 

     у т.ч. – середніх класів: 24 

               - старших класів: 29 

б) педпрацівників: 10 

в) батьків: 14 

4.  Корекційно-відновлювана та розвивальна робота з учнями: 

а) індивідуальна (всього):  

    у т.ч. – середніх класів;   

     - старших класів  

б) групова (всього) : 130 

     у т.ч. – середніх класів  90 

                - старших класів 40 

5. Проведення ділових ігор, тренінгів для: 

а) педпрацівників  

б) батьків  

6.  Психологічна просвіта, виступи перед: 

а) учнями 123 

б) педпрацівниками 3 

в) батьками 226 
 

Бібліотека гімназії - особливий структурний підрозділ, який здійснює 

інформаційну підтримку й забезпечення навчально-виховного процесу. У своїй 

роботі бібліотека керується законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, 

Положенням про бібліотеку середньої загальноосвітньої школи, річного плану 

роботи гімназії та плану роботи бібліотеки. 

На 01.06.2013 року книжковий фонд бібліотеки нараховує 63280 

примірників, з них: підручників і методичної літератури - 53933  примірники; 

художньої літератури - 9347 примірників.   

Бібліотека оснащена комп’ютерами, телевізором, копіювальною технікою. 

Оформлено передплату на 110 назв  періодичних  видань освітнього профілю. 

Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: 

алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, 

картотеки : «Освіта ХХ1 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 проводяться бібліотечні уроки за темами: «Про книгу і 

бібліотеку», «Довідковий апарат книги», «Подорож до Країни книжок» та інші. 

 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. Цікавим був захід до свята української 

писемності та мови проведений  вчителем Сердюк А.М. «Любіть Україну, і 

мову, і пісню її солов’їну», участь в якому приймала і бібліотекар. 

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб 

учнів та вчителів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною 

бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме: до 100-річчя з Дня 

народження Андрія Малишка, «Григорій Сковорода- великий письменник-

просвітник»  - до 290-річниці від Дня народження, літературна вітальня 

«Творець новітньої української  драми»- до 120-річниці від дня народження 

українського письменника, драматурга Миколи Куліша, «Україна завжди була в 

мені, зі мною»: літературно-музична композиція до 135-річчя від Дня 

народження Гната Хоткевича, «Я маю в серці те, що не вмирає» - до річниці від 

Дня народження Лесі Українки та інші цікаві заходи з популяризації книги. 
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22 січня в гімназії проходив семінар та презентація нового посібника 

«Урок як проект: використання ІКТ в навчально-виховному процесі гімназії 

«Діалог». Бібліотекар гімназії провела семінар для бібліотекарів району на 

тему: «Впровадження ІКТ в роботу бібліотеки гімназії. Презентація програми 

АІБС МАRК SGL  версія «Шкільна бібліотека». Разом з вчителями 

інформатики проводиться робота над створенням електронного варіанту обліку 

підручників, періодичних видань, поступового переходу до створення 

електронного каталогу книг. Це надзвичайно  довга, кропітка робота і потребує 

не один рік праці. Під час семінару бібліотекарі району були ознайомлені з 

автоматизованими процесами, електронними презентаціями які можливо 

створювати завдяки електронній програмі МАRК. 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 можливість 

використовувати не тільки книги, періодику, але і отримувати інформацію з 

дисків, користуватися світовою системою Інтернет, переглядати відеофільми. 

Використовувати все для написання творів, рефератів, для підготовки 

дискусійних клубів, уроків, презентацій, учнівських проектів, МАН. 

21 лютого до Міжнародного дня української мови вчителями гімназії, 

бібліотекою №133 Дарницького району, бібліотекарем гімназії проведений 

вечір-зустріч з письменниками-дарничанами «Енергія слова наших 

письменників – дарничан». На святі були 

присутні відомі не тільки в нашій 

Дарниці, а й в Україні письменники і 

поети, Лауреати премій Ольга 

Страшенко, Василь Фальварочний, 

Тетяна Пишнюк. Ця зустріч - справжнє 

свято шанувальників українського слова. 

В травні до святкування Дня Києва в 

Дарницькому районі проходив 
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фестиваль-виставка закладів освіти «Майбутнє Дарниці» під гаслом «Розвиток. 

Творчість. Особистість». 

 

Діти, батьки та всі дарничани  мали 

можливість наочно познайомитися з 

витворами українського мистецтва: 

вишитими рушниками, сорочками, 

серветками, навчитись власноручно 

робити ляльку-мотанку,  художній 

розпис на склі, розписувати писанки та 

ін. До уваги  присутніх були оформлені 

виставки, презентації  на яких 

представлені різноманітні вироби мистецтва, побуту, створені руками учнів 

гімназії.  

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; 

 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.  

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’ятаємо минуле заради майбутнього», виховні години: 

«Чорнобиль - чорний біль України», «Обери здоров’я – збережи життя» та ін. 

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 
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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. 

1 вересня в гімназії відбулась урочиста подія – свято Першого дзвоника. 

Особливо знаменною святкова лінійка  стала для п’ятикласників  та майбутніх 

випускників.  Назустріч новому, дорослому, незвіданому життю наші 

одинадцятикласники  впевнено крокують назустріч своїй мрії. Учнів гімназії з 

початком нового навчального року привітав  танцювальний колектив «Веселад» 

своїми запальними танцями.  

Під урочисті  оплески випускники завели маленьких школярів до гімназії 

на Перший урок.  

29 вересня відбувся районний фестиваль Освіта Дарниці – 2012». 

 Фестиваль відбувся в Парку ім. Воїнів – інтернаціоналістів. В програмі 

фестивалю: презентація закладів освіти району, показові виступи юних 

спортсменів, майстер – класи, ігри та розваги для дітей, концерт найкращих 

художніх колективів навчальних закладів. 

Наша гімназія взяла участь у фестивалі. Тема експозиції нашого закладу: 

використання інформаційно – комунікативних технологій в навчально – 

виховному процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної 

діяльності учнів. 

Експозиція включала в себе: 

 методичні наробки вчителів;  

 презентацію видавничої діяльності;  

 презентацію бізнес – проектів учнів;  

 презентацію програми «Здорові діти – наше сьогодення» (учитель Білоус 

Н. Є.); 

 майстер–клас з образотворчого мистецтва (учитель Щупляк Н. Г.); 

 майстер–клас прикладного мистецтва (учитель Крижановська Н. М.); 

 виставку робіт учнів – учасників гуртків «Барви творчості» та «Сувенір 

своїми руками». 

Позитивні відгуки щодо організації та проведення фестивалю 

висловили  батьків та діти гімназії, які завітали на фестиваль. 

 23 жовтня на базі СШ №127 управлінням освіти і позашкільним закладом 

Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району проведено районний етап міського конкурсу-гри «Юніор» 

серед учнів 9-12 років загальноосвітніх навчальних закладів. 
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У конкурсі взяли участь 22 команди юних інтелектуалів. Серед них і наші 

«Бакалаврики», що цього року представляли гімназію і в результаті зайняли ІІІ 

місце. 

6 листопада на базі гімназії №267 управлінням освіти і позашкільним 

закладом Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району проведено районний етап міського конкурсу-гри 

«Інтелект-турнір» серед учнів 13-15 років загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Свої інтелектуальні здібності демонстрували команди старшокласників з 

24 навчальних закладів району.   Гімназію «Діалог», за звичаєм, представляла 

команда «Магістри», яка посіла ІІ місце. 

5 грудня відбувся міський відбірковий етап гри для школярів міста 

Києва  «Інтелект – турнір». Нашу гімназію представляла команда «Магістри» 

до складу якої входили Гонопольський Антон, Яременко Вікторія, Філогіна 

Анастасія, Шевчук Анастасія, Антропов Михайло. «Магістри» вибороли ІІ 

місце. 

Внутрішкільний контроль за станом виховнох 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. 

  Протягом навчального року проведені наступні наради при директорі: 

 про організацію роботи з профілактики правопорушень; 

 про організацію учнівського самоврядування; 

 про стан відвідування учнями навчальних занять; 

 про роботу гуртків; 

 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. 

    Крім вищезгаданих видів контролю в гімназії проводились: 

 перевірка планів виховної роботи класних керівників, відповідність його 

змісту та теми; 

 аналіз працевлаштування випускників 9 і 11 класів; 

 перевірка готовності класних кімнат і кабінетів до навчального процесу; 

 забезпечення учнів підручниками; 

 забезпечення дітей пільгових категорій навчальним приладдям; 
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 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 і 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 і 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», 

«Про заборону вживання алкоголю та наркотичних речовин» та інші види 

контролю. 

 Класними керівниками гімназії протягом навчального року 

використовувалась відповідна діагностика, що вивчає особистість учня, 

класного колективу, виховного процесу, самодіагностика особистості. 

Педагогічний колектив використовує діагностичну програму вивчення рівня 

вихованості Капустіна Н.П. На початку року класний керівник вивчає рівень 

вихованості своїх учнів, вивчає цілі завдання на навчальний рік, а наприкінці 

року порівннює показники. 

        Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників гімназії 

здійснюється поетапно. Класні керівники набувають сучасних знань психології, 

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. 

       Робота гуртків, секцій, шкільних об’єднань. 

В гімназії створені та успішно працюють гуртки, секції: 

 «Сувенір своїми руками» - керівник Крижановська Н.М.; 

 «Барви творчості» - керівник Щупляк Н.Г.; 

 вокальний ансамбль – керівник Жук М.О.; 

 танцювальний гурток – керівник Карпенко А.П.; 
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 театральний гурток – керівник Балагур В.О.; 

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

 літературна студія «Дивослово» - керівник Шиленко І.І.; 

 «Еколог» - керівник Поліщук Л.О.; 

 «Пішохідний туризм» - керівник Омельченко Д.Г.; 

 військово-патріотичний  - керівник Шило І.І.; 

 ЮІР, юний пожежний – керівник Шило І.І.; 

 секція з плавання – керівники вчителі фізичного виховання; 

 секція з волейболу – керівник Белан С.Ю.; 

 секція з футболу – керівник Білоус Н.Є.; 

 секція з баскетболу – керівник Труба С.П.; 

 секція ЗФП – керівник Свирида А.В.; 

 секція художньої гімнастики – керівник Розпопова Л.А.; 

 учнівське самоврядування. 

3 грудня на базі Університету «КРОК» відбувся країнознавчий 

просвітниць-кий фестиваль «Діалог культур: країни Європи» для учнів 

старших класів шкіл-партнерів Університету та Асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 

Мета проекту полягала в ознайомленні школярів з особливостями 

культури країн Європи, пам’ятками природи та культури, які знаходяться на 

території країни, у т.ч. під охороною ЮНЕСКО.  Країна для ознайомлення – 

Австрія. 

Команда гімназії була представлена учнями 10-Б класу: Литвиненко Ольга, 

Комалькова Марина, Січкарь Анна, Велика Ольга, Чегрін Віталій, керівник 

команди Максим Т.А. Команда представила звіт про виконане завдання у 

вигляді презентації та була відзначена дипломами. 

 

 

13 лютого 2013 року Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу  Київської міської ради спільно з управлінням освіти 

Дніпровського району та Гуманітарною гімназією «Гармонія», провів першу 
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міську науково-практичну конференцію асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. 

Києва «Навчання для майбутнього: вчитися та жити в інформаційному 

суспільстві». Гімназія «Діалог»  була однією з учасників конференції. 

На конференції були обговорені питання: 

1. Проекти ЮНЕСКО та Україна. 

2. Здобутки та потенціал столичних асоційованих шкіл ЮНЕСКО (ПАШ 

ЮНЕСКО). 

3. Про можливості розширення діяльності ПАШ ЮНЕСКО у столиці. 

4. Про створення Київського координаційного центру ПАШ ЮНЕСКО. 

5. Конкурс «Емблема» Київського координаційного центру ПАШ 

ЮНЕСКО. 

При підведенні підсумків конференції були затверджені завдання 2013 

року для ПАШ ЮНЕСКО в рамках проголошеного Міжнародного року води, 

обговорено та прийнято Декларацію конференції. Було визначено Печерський 

район міста Києва, який проводитиме ІІ Міську науково-практичну 

конференцію шкіл ЮНЕСКО міста Києва – 2014. 

Серед учнів гімназії в лютому 

було проведено І етап конкурсу 

розробок емблем асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО м. Києва, який 

оголосив Департамент освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради. 

Емблема мала відображати 

основну мету діяльності ЮНЕСКО та поєднуватися з місцевими реаліями м. 

Києва та мала бути виконана за допомогою графічних редакторів. В конкурсі 

прийняли участь учні 8–11 класів. 

      Переможцями стали учениці 8-Б класу Михалюк Олександра та 11-Б 

класу Крупенко Катерина, роботи яких приймали участь у ІІ (міському) етапі 

конкурсу. 

ЮНЕСКО оголосила 2013 рік 

Міжнародним Роком Водного 

Співробітництва. «Вода може бути 

використана в якості стимулу для 

міжнародної співпраці на благо миру» - так 

йдеться у заяві Всесвітнього водного 

форуму, що проходив у Марселі. 
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Головна мета року – зробити водні 

ресурси доступними для всіх мешканців 

планети.  

Девізом Року Водного Співробітництва 

став крилатий вислів мешканки Індії Мега 

Кумар, який був проголошений на церемонії 

відкриття, що відбулася 15 лютого в штаб-

квартирі ЮНЕСКО в Парижі: «Water, Water 

Everywhere, Only if We Share». 

21 березня в нашій гімназії проходив захід присвячений  Року Води  на 

тему: «Дарниці чиста вода». У цьому форумі приймали участь учні 8-11х класів 

під керівництвом вчителів-предметників.   

Мета заходу – розглянути водні ресурси Києва і Дарницького району, 

значення води в природі та житті людини.  

Учасники уроку-акції представили свої проекти, ознайомили присутніх  з 

результатами статистичних досліджень на тему: «Що є для мене Чиста Вода?» 

та розробили своє бачення у вигляді малюнку на тему: «Як ми уявляємо чисту 

воду». 

 Гостями були: Голова Київської Міської організації Українського 

товариства охорони природи – Щепець Микола Степанович, завідувач 

бібліотекою №133 – Іваненко К.Г., представники школи-партнера по ЮНЕСКО 

гімназія №267. 

 
         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В рамках просвітницької роботи Асоційовані школи ЮНЕСКО Дарницького 

району,  23 квітня 2013 року в нашій гімназії  проведено Круглий стіл на тему 

«Пріоритети ЮНЕСКО. Мир і права людини». В цьому заході приймали 

участь учні 5-11-х класів правничого напрямку навчання. 

       Гостями заходу були представники, відповідальні за міжнародне 

партнерство, з 10 навчальних закладів Дарницького району, школа партнер  по 

ЮНЕСКО   гімназія №267, директор фонду «Молодь за права людини» - 
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Мотузова С.І., представник університету КРОК – Головко С.А. та асоційована 

школа ЮНЕСКО №8 м. Києва.  

Керівник проектів по ЮНЕСКО в гімназії Таранченко О.М. запропонувала 

розглянути такі питання Круглого столу: 

 пріоритети ЮНЕСКО в світі; 

 ЮНЕСКО в Україні; 

 асоційовані школи ЮНЕСКО; 

 національні та міжнародні проекти ПАШ ЮНЕСКО гімназії «Діалог». 

Вчитель правознавства Конопля Н.А. разом з учнями представили свої 

проекти для обговорення: 

 «Я дитина, я маю права та потребую їх захисту»; 

 «Мої пропозиції до конвенції про права дитини»; 

 «Краща конституція класу»; 

 «Питання сьогодення: Я і Світ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18 травня 2013 року в гімназії №30 «ЕкоНад» відбулася конференція 

старшокласників, присвячена відзначенню Дня Європи в Україні, Дня Києва, в 

рамках ПАШ ЮНЕСКО та експерименту з упровадження моделі громадсько–

активної школи в ЗНЗ  «Київські молодіжні ініціативи»  у проекті «Бути 

киянином – доля щаслива. Київ люби і вивчай шанобливо!», в якій взяли 

участь представники нашої гімназії учениці 10-Б класу  Комалькова Марина, 

Січкар Анна, Курас Катерина, Литвиненко Ольга. 
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  Команда нашої гімназії на конференції вдало представила проект про 

об’єкти соціального призначення молодіжного спрямування  в нашому 

мікрорайоні, та активно працювала в творчих лабораторіях. Ми виготовили 

банер про озеленення мікрорайону Позняки під гаслом «Створимо життя 

яскравим». Ми достойно представили свою гімназію та із задоволенням 

ознайомилися з проектами інших команд, за що були нагороджені грамотами. 

В 2012-2013 навчальному році продовжував свою роботу Європейський 

клуб «Меридіан», керівник гуртка Колісник А.В. 

Мета клубу: полягає у подальшому удосконаленні та засвоєнні знань, 

умінь та навичок, отриманих учнями на уроках англійської мови; розвиток 

творчих здібностей, формування навичок самостійної роботи учнів; 

розширення кругозору учнів; стимулювання інтересу, підсилення мотивації 

навчання; формування соціокультурної компетенції. 

Основний зміст роботи клубу включає також: формування почуття 

європейської єдності через розширення знань про Європу, адже ми – європейці; 

підготувати молодь до життя і праці в об’єднаній Європі; ознайомити з життям 

людей в інших країнах, культурою, мовою, можливості знайомств з новими 

людьми, обмін досвідом. 

Діяльність Євроклубу: 

 засідання Євроклубу; 

 урок-гра до Всесвітнього дня туризму «Подорож по Європі»; 

 проведення вікторини «Let’s sing English song»; 

 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;  

 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; 

 проведення декади іноземної мови; 

 проведення Дня Святого Валентина; 

 робота зі статтями англо-мовних газет та журналів; 

 урок на тему: «Easter». Святкування Великодня в англомовних країнах; 
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 брейн-ринг «Чи знаєш ти Європу?»; 

 написання листа друзям з інших країн через всесвітню мережу Інтернет; 

 он-лайн спілкування з іноземцями. 

Упродовж 10 років наша гімназія співпрацює з видавництвом Pearson 

Education Limited, яке забезпечує нас додатковим навчальним матеріалом «In 

Touch» і «Success» та роздатковим матеріалом. 

Представники видавництва постійно проводять семінари, уроки-тренінги з 

учнями гімназії та членами клубу «Меридіан». 

 7 листопада в нашу гімназію завітали викладач англійської мови з 

Ірландії Роберт та керівник тренінгових тестів Анна Шелест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Їх завдання включало в себе підготовку учнів до складання тесту. Так як в 

англійській мові виділяють 4 види мовленнєвої діяльності, робота була 

розподілена таким чином: керівник тренінгових тестів проводила з учнями 

аудіювання, читання та письмо, а Роберт, носій мови, відпрацьовував з учнями 

такий вид мовленнєвої діяльності як говоріння. 

Наші учні та члени клубу добре виконали тестові завдання та виявили 

високий і достатній рівень знань. 

Найбільше сподобалось учням спілкування з носієм мови на рівні 

діалогічного мовлення між учнями та викладачем. На уроці обговорювались 

теми сім’ї та сімейних цінностей, подорожування, спорт, музика та ін. Урок був 

побудований на рівні ситуативних завдань. Наші учні показали вміння добре 

спілкуватися з іноземцями та подолати невпевненість у собі. Учні сміливо 

відповідали на поставлені їм запитання, активно приймали участь у 

розігруванні певних ситуацій.  

Після двох проведених уроків з іноземцями учні були задоволені, що 

провели корисно час та дізналися багато нового від наших гостей, а також мали 

можливість поспілкуватися з носієм мови, дізналися від Роберта про Ірландію 

та ознайомилися з її культурою. 
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Наші гості були приємно вражені роботою з нашими учнями. Вони 

відзначили високий рівень володіння англійською мовою наших учнів, їх 

активність, сміливість та впевненість у собі. 

22 листопада вчителі англійської мови Маркова І.А. та Колісник А.В., 

також за участю членів клубу «Меридіан» провели бінарний урок у 6-А та 6-Г 

класах, присвячений Дню подяки. Учні підійшли до уроку з великою 

відповідальністю і творчістю, приділили велику увагу оформленню кабінету. 

Заздалегідь намалювали газети, оформили карти Великобританії та Сполучених 

штатів Америки, створили макет і малюнки англійських кораблів ХVI століття, 

приготували традиційний святковий пиріг. Учні самостійно підготували цікаве 

свято, на якому відбувалося інсценування подій минулого в національних 

костюмах. Учні декларували англійську поезію. Особливо цікавим був на уроці 

поетичний переклад англійської поезії учнями 6-А класу С.Соболевим та С. 

Вржжевським. Присутні на заході учні, учителі та батьки отримали велике 

задоволення. 

В 2012-2013 навчальному році члени клубу «Меридіан» приймали активну 

участь в заходах ПАШ ЮНЕСКО: 

 Березень – до Всесвітнього Дня води 

«Дарниці чиста вода»; 

 Квітень – «Пріоритети ЮНЕСКО: 

Мир і права людини»;  

 23 квітня – до Всесвітнього Дня 

Англійської мови;                                     

 у квітні були проведені заходи, 

присвячені Дню народження 

В.Шекспіра. Діти готували презентації, інсценували твори письменника, 

декларували вірші. 

21 лютого в нашу гімназію відвідали викладач англійської мови з 

Шотландії Сем та керівник тренінгових тестів англійського центру тестування 

ECTUA в Україні Анна Шелест, які провели з учнями аудіювання, розповіли 

про освіту в Шотландії та проблеми Шотландської молоді. 

26 лютого керівник клубу «Меридіан» Колісник А.В. разом з членами 

клубу прийняли участь в проведенні заходу, присвяченого 60-річниці 

правління королеви Єлизавети ІІ. Метою заходу було поглиблення знань 

учнів про постать королеви Єлизавети ІІ, пригадати яскраві моменти з життя 

королеви упродовж 60 років правління, інсценувати життя королівської родини.  
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23 квітня вся світова спільнота святкувала День народження видатного 

англійського письменника Вільяма Шекспіра та Всесвітній день 

англійської мови.  

  В цей день учні нашої гімназії знайомилися з творчістю Вільяма 

Шекспіра та його життєвим шляхом, відкрили для себе слова Шекспіра, які 

ввійшли в наше життя прислів’ями та крилатими висловами.  Учні декларували 

сонети англійською мовою та презентували власні переклади.  

Видавництвом «Longman» були запропоновані тестові завдання, 

присвячені цій даті. Учні прийняли активну участь у заходах,у виготовленні 

стіннівок, дізналися багато нового і цікавого про цю видатну людину. 

02 травня колектив гімназії «Діалог» приймав делегацію вчителів 

Муніципальної середньої школи №8 м. Володимира (Росія) в рамках 

Міжнародного проекту партнерських зв’язків. Заступник директора з виховної 

роботи Свирида А.В. розповів гостям про історію розвитку та напрямки роботи 

гімназії. Досвідом своєї роботи про використання методу проекту на уроках 

історії, географії, економіки поділилися вчителі Гаврилюк Ж.М. та Шкоденко 

Н.М. Вчитель української мови та літератури Куценко В.В. ознайомила 

делегацію вчителів з оформленням кабінету українознавства, розповіла про 

традиції українського народу та експонати, які там зберігаються. Гості також 

оглянули навчальні кабінети, басейн, спортивні зали, їдальню та бібліотеку. 

Вони, в свою чергу, презентували розробки спільних з нами проектів, 

продемонстрували проекти своїх уроків та виховних заходів, подарували 

літературу. Наша перша зустріч започаткувала діалог культур між Україною та 

Росією. 
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  Щомісяця в клубі «Меридіан» проводяться інформаційно-пізнавальні 

години на яких обговорюються політичні події в європейських країнах, 

обговорюються листи та Інтернет повідомлення друзів з Польщі, Німеччини, 

Канади, Австралії та Англії. Діти діляться враженнями від спілкування з 

молоддю різних країн та клубів по Інтернету. Також діти діляться своїми 

враженнями від туристських подорожей в європейські країни. Упродовж 

навчального року проведені круглі столи, конференції, вікторини. Учні 7-х 

класів підготували та провели проект «Віртуальна подорож пам’ятками 

Європи». Члени клубу приймали участь в практичних заняттях: виготовлення 

вітальних листівок, оформлення стіни газет з інформацією про різні країни, 

прийняли активну участь у роботі тижня іноземної мови. В клубі продовжилась 

робота по спілкуванню учнів з однолітками європейських країн через 

Всесвітню мережу-Інтернет. 

         Національне, патріотичне виховання. 

В гімназії створений куточок державних символів України. Аналогічні 

куточки створені майже в усіх класних кімнатах. Учнівським та педагогічним 

колективами розроблено герб, прапор і гімн гімназії «Діалог». Щоденно учнів 

вітають прапори України, міста Києва, Дарницького району і гімназії «Діалог», 

які майорять на флагштоках, встановлених у внутрішньому дворику гімназії. 

Щорічно 22 вересня згідно з Указом Президента України від 30.10.2001 

року №1020 в Україні відзначається День партизанської слави. 

 З 21 по 30 вересня в Дарницькому районі  проводилася декада пам’яті 

«Вшануймо подвиг партизан-підпільників» з нагоди відзначення Дня 

партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні. 

 У гімназії протягом декади відзначали та вшановували пам’ятні дати, що 

мають  важливу роль в історії нашої держави: День Партизанської слави, 71-

річницю трагічних подій у Бабиному Яру та увічнення пам’яті жертв нацизму, 

69-річницю визволення Дарниці від нацистів, 70-річницю партизанського руху 

в Україні. 

 День Партизанської слави - це свято є державним визнанням неоціненного 

внеску народних месників у велику Перемогу над фашизмом, відновлення 

історичної справедливості великого подвигу українського народу у визвольній 

боротьбі проти гітлерівської навали. 

 За багатовікову, часто драматичну історію нашої Батьківщини, найтяжчі 

випробування випали на долю українського народу саме під час Великої 

Вітчизняної війни. 

 В умовах тотального терору і нехтування ворогом елементарних прав 

людини,  насамперед права на життя, в Україні сформувався рух опору, який 
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став грізною силою і перешкодою на шляху здійснення фашистами жахливого 

плану поневолення народів. 

 Ні жорстоким кривавим терором, ні підступною фашистською 

пропагандою окупантам так і не вдалося погасити полум’я підпільно-

партизанської боротьби. 

 Героїзм воїнів Червоної армії був нерозривно пов’язаний з героїзмом 

партизанів і підпільників. Це були нескорені, сильні духом люди великого 

патріотизму і чистої совісті. 29 вересня відмічаємо 69-роковини звільнення 

Дарниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зустріч із заступником Голови Української спілки в’язнів та жертв нацизму  

Мартишем Володимиром Івановичем 
 

В честь вшанування цих подій, в гімназії були створені лекційні групи з 

учнів 11-Б класу, які розповіли молодшому поколінню про ці події в історії 

України. 

Традиційно, з року в рік, у 4-у суботу кожного листопада Україна 

вшановує пам'ять мільйонів загиблих синів і дочок, що стали жертвами 

голодомору. 

   Звичайно,  учні гімназії не могли забути, про цю страшну, але пам’ятну дату і 

вшанували її відвідинами міжнародного «Меморіалу пам'яті жертв голодоморів 

в Україні», куди щорічно стікаються тисячі небайдужих, бажаючих запалити 

свічку, як символ пам’яті. 

Протягом усього періоду існування радянського режиму український 

народ пережив жахливі трагедії - голодомори 1921-1922 років, 1932-1933 років 

та 1946-1947 років. Вони забрали життя мільйонів українців. Найстрашнішою 

гуманітарною катастрофою України ХХ століття став штучно створений 

сталінським режимом Голодомор 1932-1933 років, від якого загинуло  3 

мільйони 941 тисяча осіб. З урахуванням 6 мільйонів 122 тисяч ненароджених 

дітей  Україна втратила 10 мільйонів 63 тисячі осіб (дані Інституту демографії 

та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України). Замордувавши 
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голодом невинних людей, більшовицький режим прагнув убити й саму пам’ять 

про них. 

 Із Зали пам'яті відвідувачі Сходами спогадів, де на гранітних плитах 

розміщені написи очевидців та дослідників Голодомору 1932-1933 років, 

прямують до Алеї «Чорні дошки України». На Алеї розташовані символічні 

«чорні дошки» із чорного лабрадориту, на яких викарбовано назви 14 тисяч 

населених пунктів, що постраждали у лихоліття Голодомору. Занесення сіл на 

«чорні дошки» прирікало людей на голодну смерть. «Чорні дошки України» 

стали одним із трагічних символів Голодомору 1932 – 1933 років. 

 В дні коли вся Україна відзначала 68-річницю визволення від німецько–

фашиських загарбників, неможливо залишитись байдужим  і не вшанувати 

пам'ять загиблих воїнів біля Вічного вогню в парку Слави. Учні гімназії теж 

вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. 

 Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» 

став центром пам’яті про людей вбитих голодом. Правда про голодомори 

поступово повертається до пам’яті народу, стає його болем і, одночасно, 

символом незнищенності нації. 

 26 вересня відбувалася зустріч учнів 5-Б класу із захисником-героєм 

нашої Вітчизни,  сином полку, ветераном війни Філоненком П.О. 

 

Учні класу з великою цікавістю слухали ветерана війни. Він розповідав як 

із іншими солдатами захищав нашу Вітчизну. Ветеран мав численні поранення і 

два рази ледь не був похований заживо. Роки війни були тяжкими  для нашого 

народу, але солдати вистояли і звільнили землю від німецько-фашистських 

загарбників. 

 У річницю визволення Дарниці і в інші знаменні дати, пов’язані з війною, 

ми будемо згадувати батьків і дідусів, яких нема в живих, згадувати про 

ветеранів, які в роки війни віддавали своє життя за наше сьогодення. 

http://www.dialog.org.ua/uploads/posts/2012-09/1348828368_img_96931111_1024x701.jpg
http://www.dialog.org.ua/uploads/posts/2012-09/1348828379_img_969511111_1024x701.jpg
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 Знову квітнуть каштани і на міських клумбах розпускаються квіти, душа 

радіє і співає – нарешті до Києва прийшла весна. А разом з весною і найкраще 

свято – свято Перемоги! 

 Кожного року в Дарницькому районі це свято відзначають надзвичайно 

яскраво. Напередодні пам’ятної дати, кожного року проходить конкурс «Пісні 

опалені війною», в якому беруть участь учні навчальних закладів нашого 

району. 

В цьому році гімназію представляли талановиті та цілеспрямовані: 

Вікторія Петрук (9-Б), Єлизавета Яремчук (9-Б), Аліна Боженко (6-А) та Ілля 

Ніколаєнко (10-Б), виступи яких вразили своєю надзвичайною проникливістю і 

суддів та глядачів. 

       Щороку, по всій Україні, у четверту суботу листопада проводиться 

вшанування жертв голодоморів, затверджене указом Президента від 26 

листопада 1998 року. 

79 років тому в Україні сталися події, що своїм жахіттям перевершують усі 

найбільш трагічні, найбільш варварські події в історії. Понад 7 мільйонів 

людей, тобто чверть усього тодішнього населення України, померло від голоду, 

організованого штучно і нав’язаного насильно. Люди вимирали цілими селами. 

Демографічні, соціально-економічні, історико-культурні наслідки тодішніх 

злодіянь Україна відчуває й досі. 

А проте, цей голод залишається одним із маловідомих, одним із найбільш 

прихованих епізодів радянської  історії. 

06 листопада учні 5–В класу разом з класним керівником Корнелюк Т.Є. 

відвідали музей Партизанської слави. Дуже символічним є те, що похід до 

музею відбувся у День визволення Києва від фашистських загарбників.   

Незабутнім для киян став день 6 листопада 1943 року, коли війська 

Першого Українського фронту під командуванням генерала Ватутіна визволили 

столицю України від фашистських загарбників. Страшний період окупації 

Києва, що тривав 778 днів, нарешті завершився. Дорогу ціну заплатили 

визволителі. Понад 200 тисяч бійців Червоної Армії поклали своє життя за 

українську столицю. За мужність і героїзм при визволенні Києва було 

нагороджено орденами та медалями сімнадцять з половиною тисяч бійців і 

командирів, а 668 з них стали Героями Радянського Союзу, тридцять двоє з них 

були кияни. 

До річниці визволення м. Києва від фашистських загарбників учні 8-А 

та 6-Г класів з своїми класними керівниками відвідали Меморіальний комплекс 

«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни». 

Музей вразив своїм розміром, змістом та глибиною експозицій. Учні з 

великим захопленням оглядали експонати, що знаходились в 16 залах, в яких 
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побачили зразки зброї, військової амуніції, речі фронтового побуту 

червоноармійців та вояків вермахту. Фотодокументальні розділи виставки 

меморіального комплексу розповідають про хід бойових операцій 1943-1944 

років на території України. 

В музеї діти дізнались про роботу партизанських загонів, їхні бойові 

подвиги, побут підпільників та жахіття війни. 

20 листопада учні 8-Б класу також відвідали музей «Великої 

Вітчизняної Війни 1941-1945 років», який розташований на схилах правого 

берега Дніпра, на Печерську. Меморіальний комплекс включає в себе музей 

монумент Батьківщина-мати, який видно практично з будь-якого місця в Києві, 

Алею міст-героїв, скульптурні композиції: «Форсування Дніпра», «Передача 

зброї», галерею «Герої Фронту й тилу», чашу «Вогонь Слави», виставку 

бойової техніки та озброєння. 

У музеї дітей одразу перехопило почуття смутку, жалю та спогадів подій, 

які відбувалися упродовж 1941-1945 років.  В музеї більше ніж 15 тисяч 

експонатів, виставлених в 16 залах.  В одному із залів розповідалося про 

Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Було розказано в 

яких жахливих умовах проживали діти нашого віку, які знаряддя 

використовувалися для проведення бойових дій.  Ціною величезних людських 

втрат радянські війська 6 листопада 1943 року звільнили місто. За визволення 

столиці України понад 1000 солдатів і офіцерів були удостоєні звання Героя 

Радянського Союзу. Найбільш зворушливим був зал «Пам’яті», в центрі якого 

встановлено 27-метровий поминальний стіл, на якому розміщенні предмети 

Фронтового побуту. А на величезній стіні розміщено безліч фотографій людей, 

які кували перемогу для поколінь в тій жахливій війні. 

Завдяки експонатам учні наче поринули в ті жахливі часи та пережили ці 

події. Усі ці факти допомагають дітям зрозуміти масштабність війни і 

численність втрат.  

23 листопада в гімназії проведено урок пам’яті  до дня вшанування 

жертв голодомору. 

 Учні 11-А класу презентували даний захід для учнів старшої та середньої 

школи.  Під час реквієму були показані уривки з художніх фільмів та 

відеоспогади очевидців, що повною мірою викривають жах і трагізм подій часів 

Голодомору. 

 Голодне лихоліття 33-го – не просто історична минувшина, а незагойна 

фізична і духовна рана українського народу, яка пекучим болем пронизує 

пам’ять багатьох поколінь. Сьогодні треба говорити про минуле задля 

майбутнього, адже безпам’ятність породжує бездуховність, котра, наче ракова 
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пухлина, роз’їдає тіло й душу нації – перекреслює її історію, паплюжить 

традиції й руйнує соціокультурну самобутність народу. 

9 листопада в Україні відзначають День писемності  та мови. Це свято 

було встановлено указом Президента у 1997 році та відзначається щорічно в 

день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, послідовника 

творців слов'янської писемності  Кирила і Мефодія. Вважається, що саме із 

преподобного Нестора і починається письмова українська мова. 

У День української писемності та мови традиційно відзначають кращих 

популяризаторів українського слова. Не забули про таке свято і в гімназії 

«Діалог». 

Найдовгоочікуванішим заходом була літературно – музична композиція 

«О слово рідне, хто без тебе я!», організований  учителем української мови та 

літератури Сердюк А.М. та учнями 5-Г, 6-А, 8-Б, 9-Б та 10-Б класів. 

Діти декламували  вірші, співали пісні, показували уривок із повісті 

«Кайдашева сім’я»,  розповіли,  скільки українська мова зазнала 

тортур,  утисків, заборон на своїй українській землі, дали присягу шанувати й 

любити українську мову. 

На свято завітали гості: головний методист учителів української мови та 

літератури району Крячок Л.М. та молоді спеціалісти шкіл Дарницького 

району. 

 04 грудня в гімназії проведені «Козацькі забави» серед учнів 7-х класів. 

Всі учасники гарно підготувалися, а дівчата підтримували своїх козаків 

українським запальним таночком. 

25 грудня учні 10-Б класу відвідали бібліотеку №133, що розташована на 

вул. Олійника. Там відбулись літературні читання присвячені 85-річниці від 

Дня народження Олеся Бердника. Не дивлячись на низьку температуру у 

приміщенні, атмосфера в читальній залі була дуже тепла та затишна. Учні із 

задоволенням подивились фільм про видатного українського поета, 

письменника, громадського діяча, унікальну багатогранну людину – Олеся 

Бердника. Поезія, яку дуже щемно читали працівники бібліотеки, заворожувала 

своєю неповторністю. 

Але найбільше враження справила зустріч з дружиною поета Бердник–

Сокоринською В.С. Вона розповіла про життя і творчість Олеся Бердника, 

цікаві епізоди їх подружнього життя. Наприкінці зустрічі Валентина Сергіївна 

подарувала учням збірку творів чоловіка, яку ми передали до шкільної 

бібліотеки, щоб усі бажаючи мали  можливість ознайомитись з творчістю цієї 

унікальної людини. 

22 січня учні гімназії показали чудову композицію, присвячену Дню 

Соборності України. 
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14 березня в гімназії було проведено свято для учнів 5-х класів «Співай, 

вишнева моя Україна». 

Мета його: показати учням красу і багатство української пісні за 

допомогою народної творчості, творів письменників і поетів; викликати 

бажання вивчати рідну мову, милуватися її красою. 

Діти заглянули в українську хату тих часів. Дізналися, чим займалися наші 

предки, чим для них була пісня. 

На святі також звучали українські народні пісні, жарти, пісні про 

Т.Г.Шевченка, про Україну, природу. Учні прослухали і легенду про пісню. 

Думаю, що і учасники свята, і його глядачі не залишилися байдужими, 

відчули всю глибину і красу української пісні. 

12 березня в рамках декади 

української мови та літератури в 

гімназії  «Діалог» учні 8-Б, 9-Г, 10-В класів 

під керівництвом учителя української мови 

та літератури Сердюк А.М. провели 

український ярмарок. 

 Учні із задоволенням доторкнулися 

до культури українського народу: співали 

пісні, танцювали, читали байки, розігрували театральне дійство, пригощали 

смачною їжею. Діти та гості мали можливість скуштувати українські страви, 

послухати українські народні пісні, подивитися театралізовані уривки з 

українських літературних творів. 

 Цей захід був цікавим та пізнавальним. 

17 квітня у стіни нашої гімназії 

завітало традиційне свято - «День 

Вишиванки». Українська вишивка, як і 

українська пісня, є знаковими для нашої 

культури, тож це свято завжди чекають і 

дорослі і діти  - бо то є свято української 

душі. 

       Упродовж тисячоліть на вишиванці 

відображаються думки і настрої людини 

що її творила. Вишивка як і пісня тоненькою голочкою завжди пронизує наші 

серця новими віруваннями і сподіваннями, тож ми маємо надію що наше свято 

надихнуло усіх присутніх. 

 Яскраві стіннівки та виставка писанок стали приємним додатком до 

концерту, який підготували школярі.  Танцювали народні танці, співали 
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українських пісень і навіть грали на бандурі і все заради того щоб вшанувати 

невтомні руки вишивальниць, що творять нашу історію. 

 Вишиванка вже стала дрескодом  нашої гімназії як у святкові дні так і у 

повсякденному житті, але до цього дня вихованці гімназії поставилися із 

особливою відповідальністю. Яскраво вишиті чоловічі і жіночі сорочки, стрічки 

вплетені у коси та українські народні пісні  що лунали протягом дня на 

перервах, додали особливого колориту нашому святкуванню. 

«День Вишиванки» - наче весна, завжди довгоочікуваний, яскравий та 

кожного разу неповторний.  Вишиваючи на сорочках усе нові і нові 

візерунки  люди прагнуть бачити квітучу, незламну та щасливу Україну, що 

плекає у своїх обіймах працьовитий народ  і з кожною ниткою все впевненіше 

крокує вперед до світлого майбутнього. 

  7 травня на базі школи №127, відбувся заключний Гала-концерт, що 

об’єднав таланти Дарницького району в потужний батальйон, який подарував 

справжнє свято нашим ветеранам. Дуже радісно що церемонія нагородження 

виправдала наші сподівання і ми можемо пишатися досягненнями наших учнів. 

 В цьому році гімназію «Діалог» представляли талановиті та 

цілеспрямовані: Вікторія Петрук (9-Б), Єлизавета Яремчук (9-Б), Аліна 

Боженко (6-А) та Ілля Ніколаєнко (10-Б), виступи яких вразили своєю 

надзвичайною проникливістю і суддів та глядачів. 

9 травня щороку всі  навчальні заклади Дарницького району збираються 

біля парку Патизанської Слави, щоб привітати ветеранів Великої Вітчизняної 

війни. Там традиційно проходить святкова хода та спеціально для ветеранів 

влаштовується святковий концерт. 

 В цьому році наша гімназія (учні 5-11 класів) знову приймали участь у 

цьому заході. Побачивши ветеранів, діти відчули гордість за нашу країну.  Ми 

бачили як вони раділи цьому Дню Перемоги, і ми раділи разом з ними. 

 На святі всі учні фотографувались, спілкувались з ветеранами та дарували 

їм квіти. Коли ветерани йшли колоною, всі школи з посмішками на 

обличчі  вигукували: «Дякуємо!», «Вітаємо!», та гучно аплодували. 

 Ми щиро дякуємо їм за мирне та щасливе  життя,за синє небо над 

головою, і вшановуємоїх подвиг. Дякуємо Вам! Дев'яте травня в нашій пам'яті 

ніколи не згасне! 

Туристсько-краєзнавча робота. 

Туристсько-краєзнавча робота – важлива складова шкільної освіти. Вона 

уможливлює наочно, на практиці закріпити знання, отримані на уроках 

географії, історії, біології, основ здоров’я тощо. 

Набуті на екскурсіях і в туристських походах знання сприяють 

формуванню географічних понять. Матеріал, зібраний під час екскурсій і 



91 
 

туристських походів, можна використати як ілюстрації на уроках. Маючи 

уявлення про географію рідного краю, легше засвоювати географію своєї 

країни, а також зарубіжних країн. 

Під час туристських подорожей та екскурсій учні можуть спостерігати за 

життям представників рослинного і тваринного світу рідного краю. 

Вивчаючи історію рідного краю, діти краще розуміють ті історичні 

процеси, що відбувалися в різні часи в Україні, розуміють значення бойових і 

трудових справ своїх земляків, їхній внесок у загально-національну справу 

розбудови держави. 

Саме туристсько-краєзнавча робота допомагає підліткам визначити сенс 

власного життя та ті завдання, що стоять перед ними – молодими громадянами 

України. Адже людина, якій є чим пишатися, яка знає свій родовід, свою 

історію, своє коріння, буде національно свідомою та відповідальною. 

Засобами туристсько-краєзнавчої діяльності можна вирішувати важливі 

соціальні завдання, пов’язані з вихованням, оздоровленням та освітою 

підростаючого покоління, зокрема: 

 отримання нових знань; 

 фізичне оздоровлення та профілактика захворювань; 

 орієнтація підростаючого покоління на здоровий спосіб життя, 

формування активної життєвої позиції; 

 розвиток кращих моральних людських якостей та взаємин; 

 підготовка підлітків до служби у лавах армії, до навчання у вищих 

навчальних закладах військового типу; 

 екологічне виховання, виховання свідомого ставлення до природи нашої 

країни. 

25 вересня в парку Партизанської Слави відбувся туристсько-

краєзнавчий зліт школярів, присвячений Всесвітньому дню туризму та 69-

річниці визволення Дарниці від німецько-фашистських загарбників. 

Чудова сонячна погода, веселий настрій і загартованість духу панували у 

компанії школярів,  які зібралися на свято з усього Дарницького району. Цікаві 

конкурси та спортивні змагання, які організували засновники свята – органи 

управління освіти Дарницької в м. Києві Державної адміністрації, дали волю 

нестримній дитячій енергії та справжнім веселощам. Ніколи було сумувати і 

керівникам навчальних закладів, адже вони теж приймали активну участь у 

боротьбі за призові місця на деяких дистанціях. 

 Команді наших учнів, які були присутні на святі у складі: Назаренка 

Олександра (10-Б), Латишева Микити (10-Б), Поплавця Дмитра (10-Б), 

Плахотника Максима (10-Б ), Ординської Ангеліни (10-Б), Романчука Вадима 
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(10-Б), Сороченка Єгора (10-Б), Тихоненко Ірини (9-Г) та Шевчук Анастасії (9-

Г), вдалося поповнити шкільну скарбницю трьома почесними грамотами: 

 І місце та перемогу в конкурсі «Складання рюкзака», приніс команді 

Романчик Вадим, учень 10-Б класу, який впорався із завданням за 39 

секунд; 

 ІІІ місце команда гімназії отримала на дистанції «Міні-орієнтування»; 

 ІV місце вдалося вибороти в конкурсі «Установка палатки». 

   Органи шкільного самоврядування на чолі з президентом гімназії 

Данилом Кулешею, висловили вітання і вдячність учасникам дійства, 

адже  отримати нагороди, коли змагаються 30 навчальних закладів 

Дарницького району – це велика перемога. Тож нехай командний дух стає 

міцнішим, а наш девіз: «Гори, озера і ріки – підкорені нами на віки», допоможе 

осягнути усі непідкорені висоти. 

Осінь-чарівна пора…природа готується до зими, дерева скидають 

листя,трава жовтіє,сонячних днів стає все менше,і в один з таких днів 8-Б клас 

відвідав виставку хризантем «Ілюзії осені», що тривала з 29 вересня по 21 

жовтня на Співочому полі. Кожен район представив свої квітучі роботи! 

Дарницький район, зробив дуже гарне плаття дівчини яке можна було 

приміряти, на себе. 

02 жовтня учням гімназії випала унікальна нагода відвідати 

хлібокомбінат №11, що є головним столичним заводом, який  посідає І місце 

по забезпеченню киян свіжою здобою. 

Вже на далеких підступах до столичного хлібокомбінату відчувся 

духмяний аромат свіжовипеченої продукції.  Саме тут виготовляють борошняні 

вироби більш як п’ятдесяти найменувань, серед яких традиційні  батони, 

«український», різноманітні булочки, печиво, а ще смачні тістечка та торти. 

Чудова пора осінь… Це і час навчання, й відпочинку. Саме ця пора надала 

можливість учням 8-Б , 8-Г, 9-Б та 10–В класів помилуватися краєвидами міст 

Хотина та Кам’янець-Подільського. Це те місце, де географічно збігаються 3 

області: Хмельницька, Тернопільська та найменша Чернівецька, де протікає 

річка Збруч. 

       Першою зупинкою екскурсії було невеличке містечко Кривче, де одне з 

природних див, яким пишається Тернопільщина – «Кришталеві печери». Вхід 

до неї міститься на крутому схилі долини, вище від русла річки Циганка на 

висоті 60-70 м. Довжина її ходів – 23 км. Діти потрапили в загадковий світ 

підземелля. Де, проходячи крізь вузькі тунелі і печери, в Коридорі чудес перед 

ними з’являлися перші дива – на стінах іскристо-переливалися кристали. На 

маршруті екскурсії траплялися чимало каміння химерної форми, такі як: 
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Буйвол, Сова, Змія, Орел, Крокодил та інші. Ця печера залишила надзвичайно 

позитивні спогади, учні були задоволені побачивши все це на власні очі. 

Другою зупинкою екскурсії було м. Хотин. Це місто-фортеця, яке 

розташувалося на узбережжі р. Дністер. Фортеця вразила мандрівників своїми 

неприступними мурами та надзвичайними краєвидами. Побувавши там, вони 

ніби поринули у Середньовіччя. Захоплюючі розповіді екскурсовода про 

історичні факти міста Хотин, зацікавили дітей найбільше, про відому 

Хотинську битву між поляками та литовцями за Річ Посполиту, що відбулася о 

першій половині ХІХ ст.. Об’єднання Польського королівства і Великого 

князівства Литовського в одну державу, яке відбулося у 1569 р. на спільному 

сеймі представників привілейованих станів обох країн. Першого липня унію 

було підписано. А битву завершено. 

Останньою зупинкою екскурсії був Кам’янець–Подільский.  Там учні 

прогулялися вуличками старого міста, відвідали католицьку церкву, Ратушу та 

знамениту фортецю, що відноситься до Семи Чудес України. 

 «… Хто не бачив «Софіївки», той не має повної уяви про те, як мистецтво 

впливає на природу. Каміння й вода – ось її багатство… Зайдеш, не вийшов би 

вічно: усе прекрасно…  Скрізь видно геній смаку…», - так писав, зачарований 

неповторною красою саду, російський мандрівник І. Долгорукий. 

20 жовтня учні 7-А, 7-В та 8-Г класів зі своїми класними керівниками 

Шиленко І.І., Філаретовою А.О, Колісник А.В. побували у старовинному 

місті Умані, де є мальовничий гідний великого подиву куточок Національний 

дендрологічний парк «Софіївка». Це видатне творіння кінця XVIII початку XIX 

ст., поема з каменю, води, рослин, архітектурних споруд та скульптур. Парк 

створено польським магнатом Станіславом Потоцьким як подарунок коханій 

дружині, красуні Софії Вітт– Потоцькій. 

Місце для будівництва парку було вибрано дуже вдало: невеликий 

струмок, здавна прозваний Багном (пізніше річка Кам янка), столітні дуби, 

яруги і природні джерела кришталево чистої води, нагромадження кам’яних 

брил. Кожний куточок парку овіяний міфами й легендами стародавньої Греції 

та Риму. 

Головний вхід у парк представлений двома баштами за зразком храму 

стародавньої римської богині сімейних оберегів і вогню Вести і Тіволі (Італія). 

Поруч із  павільйоном Флори, справа, видніється ажурний гранітний 

Венеціанський місток. Гранітні східці зліва від павільйону виводять на алею, 

яка простягається до Верхнього ставу. Верхній став – це серце всіх 

гідротехнічних споруд  заповідника. На ставку насипаний штучний острів, що 

носить назву Анти – Цирцеї. Головною прикрасою острова Анти – Цирцеї 

являється Рожевий павільйон, збудований у стилі Відродження. 
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З любові до малої батьківщини розпочинається любов до неньки-України. 

Кожна людина завжди з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те 

місце, де народилася, де промайнуло її дитинство з дивосвітом-казкою в 

затишному батьківському домі. Те маленьке вогнище – є маленька 

Батьківщина. У кожного з нас є своє родинне вогнище; дім – в якому живемо 

ми і наші рідні. А от, коли скласти всі ці маленькі Батьківщини до купи, то 

вийде велика держава, держава – Україна! 

24 жовтня учні 5-А та 6-А класів мали тематичну  екскурсію «Історія 

рідної Дарниці». Учні познайомились з історією Дарниці з часів перших 

писемних згадок: від князівської епохи; історію топонімічних назв «Дарниця», 

«Позняки», «Осокорки», «Червоний хутір». Познайомились з історією 

промислової Дарниці, з основними пам’ятками культури. 

Екскурсія співпала з періодом перемоги у визволенні України від 

нацистського окупаційного режиму, коли вирували нескінченні битви за її 

свободу та честь. 

Під час осінніх канікул учні 8-В класу відвідали столицю Угорщини – 

Будапешт, столицю Австрії – Відень, а також добре провели час у 

старовинному Львові. Враження від поїздки чудові! 

       18 травня учні 5-А та 6-А класів разом з класними керівниками Зуєвою 

Л.Б. та Гаврилюк Ж.М. вирушили у незабутню подорож до славетного 

містечка Переяслав-Хмельницького. 

Спочатку учні відвідали Вознесенський монастир, де  за часів СРСР був 

відкритий музей-діорама «Битва за Дніпро», що відтворює страшне дійство 

вересня 1943 року, а саме форсування річки радянськими військами. 

 Слідом вони вирушили в Переяславський колегіум. Сьогодні тут 

знаходиться музей великого українського філософа і літератора Григорія 

Савича Сковороди, який певний час викладав у цьому закладі поетику. 

Неймовірну атмосферу тієї епохи вказують старовинні меблі, учбові класи, 

бібліотека. 

Наступним пунктом походу був музей «Заповіта», який саме тут написав 

відомий на весь світ український письменник Т.Г.Шевченко. Ця будівля 

належала його товаришу, Козачковському, до якого іменитий художник  і 

майстер слова навідувався під час візитів до Переяслава. Варто зазначити, що у 

цьому  музеї знаходиться особиста шабля видатного українського гетьмана 

Б.Хмельницького. 

Та найбільшим відкриттям поїздки був Переяславський музей народної 

архітектури, що знаходиться на парковій території, просто неба. У свій час 

сюди були звезені дерев’яні оселі. Крім того, під час відвідин, учням випала 

рідка вдача побачити на власні очі виступ Національної заслуженої капели 
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бандуристів України з нагоди Міжнародного дня музеїв. Відвідані дітьми музеї 

залишили незабутні спогади у їх пам'яті. 

 Є в Києві місце, де кожен українець почує поклик своїх предків – славних 

козаків. 

18 травня учні 6-Г та 8-А класів разом з класними керівниками Буряк В.А. 

та Коноплею Н.А. відвідали просвітницький музей просто неба з відтвореним 

архітектурним ансамблем Наддніпрянщини XVIII сторіччя – Мамаєва Слобода 

(Центр народознавства «Козак Мамай»). 

18 травня учні 7-Б та 6-Б класів перегорнули ще одну сторінку 

туристського літопису гімназії. Разом з класними керівниками Мельник О.К. та 

Шкоденко Н.М. група розпочала свої мандри по Хмельниччині з території 

Національного природного парку «Подільські Товтри» у Бакоті, яка  у XIII 

столітті була великим містом (древньою столицею Пониззя), пережила 

напад  монголо-татар, а у ХV ст. перестала бути містом після повстання 

жителів проти польських військ. Протягом останніх століть свого існування 

життя в Бакоті було спокійним і нормальним. Після 1918 року містечко стало 

прикордонним — вздовж річки була побудована двометрова кам'яна стіна, а по 

той бік Дністра починалася територія Румунії. Історія Бакоти закінчилася 

в 1981 році, коли в ході будівництва Новодністровської ГЕС населення було 

виселено в сусідні міста, а сам населений пункт повністю затоплений водою. 

Сьогодні Бакотою умовно називаються місця вздовж берега Дністра, 

розташовані поблизу залишків скельного чоловічого монастиря, засновником 

якого був преподобний старець Антоній (засновник Києво-Печерської Лаври). 

Мальовнича природа зі своєрідним унікальним мікрокліматом і романтичний 

імідж Бакоти приваблюють у це місце численні потоки паломників і 

мандрівників. 

 Далі шлях дітей був до Китайгороду. Це село, яке лежить недалеко від 

устя ріки Тернавки. Воно цікаве не лише вказівним знаком на двох мовах - 

українській та китайський, не лише тим, що це (за версією місцевого історика-

аматора) - батьківщина Олени Глинської, матері російського царя Івана 

Грозного, а й кількома архітектурними і однією природньою пам'ятниками 

(мурований костел Діви Марії, руїни панського палацу Потоцьких, закинутий 

іудейський цвинтар, геологічне Китайгородське відслонення). Науковці 

вважають, що Китайгородське відслонення є унікальною геологічною 

пам'яткою загальнодержавного значення. Оскільки у світі мало місць, де 

зустрічається повний розріз силурійських порід, то дане відслонення має 

належати до Світової геологічної спадщини. 

З мріями про наступні подорожі юні туристи повернулись до рідного міста. 
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Аналіз туристсько-краєзнавчої роботи за 2012-2013 н.р. 
Зміст заходу ІІ семестр За рік 

Класи   Класи  

Відвідування музеїв м. Києва: 

- музей Великої Вітчизняної війни 7-В 19 7-В 19 

- музей О.Пушкіна 9-Г 16 9-Г 16 

- музей Ханенків 7-В  20 7-В 20 

- музей Булгакова   11-Б 17 

- музей Воїнів-інтернаціоналістів 10-Б 19 10-Б 19 

- музей Збройних Сил України   9-Г 25 

- музей Великої Вітчизняної війни   6-Г, 8-А, 8-Б, 10-А, 11-А 118 

- музей жертв Голодоморів   10-Б 24 

- Національний художній музей   8-Б, 9-Б, 9-В, 10-Б 39 

- музей історії м. Києва   8-В, 9-В 45 

- музей Партизанської Слави   5-В, 6-Б, 8-Г 57 

- музей образотворчого мистецтва   7-В 20 

- Краєзнавчий музей   9-В 9 

- музей книгодрукарства   8-Б 23 

- музей Води 6-В, 7-А, 7-В 61 6-В, 7-А, 7-В 61 

- музей «Експериментаріум» 6-Г, 8-А 42 6-А, 6-Г, 7-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 10-Б 136 

- музей Медицини   9-А 21 

Екскурсії по м. Києву та Київській області: 

- КПДЮ «Ярмарка професій» 10-Б 18 10-Б 18 

- Співоче поле 7-А 20 7-А, -В, 8-Б, 9-Б, 10-Б 115 

- Парк Партизанської Слави 5-В 18 5-В, 7-В, 9-Г 43 

- НСК «Олімпійський» 6-В, 7-Г, 9-Г 44 6-В, 7-Г, 9-Г 44 

- «Олімпійський» «Таємниці тіла» 10-Б 16 8-В, 10-Б 45 

- завод «Кока-кола» 6-В, 7-Б, 7-В, 7-Г 81 6-В, 7-Б, 7-В, 7-Г 119 

- завод «Росинка» 7-В, 9-Г 37 7-В, 9-Г 37 

- фабрика «Рошен»   5-В 14 

- фірма «Дригало»   7-В, 8-Г 27 

Фабрика ялинкових прикрас с. 

Клавдієво 

  5-Б, 5-Г, 6-Б, 6-В, 7-А,  

7-Б, 7-В, 8-Г, 9-Г 

132 

- хлібокомбінат №11   10-Б 23 

- Чайна фабрика 8-Г, 10-Б 36 8-Г, 10-Б 36 

- Державна податкова інспекція 10-А 14 10-А 14 

- Академія МВС   10-А 16 

- пожежна частина МНС   5-Б, 5-В, 5-Г, 7-А, 7-Б 99 

- «Моя рідна Дарниця» Биківня   5-А, 5-В, 5-Г, 6-А, 9-В 102 

- Планетарій 5-В, 5-Г, 6-Б, 6-В, 7-Б, 7-Г 235 5-В, 5-Г, 6-Б, 6-В, 7-Б, 7-В, 7-Г 459 

- Експоцентр   11-Б 21 

- бібліотека №133 10-А 18 10-А 18 

- Мамаєва Слобода 6-Г, 8-А 22 6-Г, 8-А 22 

- Океанаріум «Морська казка» 5-Б 16 5-Б 16 

- коледж Міського господарства 9-Б 27 9-Б 27 

- Педагогічний коледж   9-Б 23 

- Будівельний ліцей 8-Г 14 8-Г 14 

- Торгова мережа «Ашан» 8-В 23 8-В 23 

- автосалон «Столичний»   11-Б 33 

- м. Переяслав-Хмельницький 5-А, 6-А 50 5-А, 6-А 50 

- Страусина ферма 5-А 26 5-А 26 

- вихід до лісу с. Вишеньки 9-Б 25 9-Б 25 

Екскурсії по Україні: 

- м. Камянець-Подільський 6-Б, 6-В, 7-Б, 9-Г 50 6-Б, 6-В, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 9-Г, 10-В 94 

- м. Умань   7-Б, 7-В, 8-Г 32 

Міжнародні екскурсії: 

- Київ – Будапешт – відень - Київ   8-В 12 
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Родинне виховання. 

Спливає навчальний рік. Багато вражень і мало часу на душевні розмови, 

родинні зустрічі. Тому свято «З родини йде життя людини» об’єднало батьків 

та учнів 6-А класу у єдиний дружній колектив. 

Когось розсмішили, а когось змусили задуматись вірші, озвучені дітьми, 

ретельно підібрані класним керівником Гаврилюк Ж.М. Пісні, що лунали, з 

перших нот розчулили усіх присутніх. А презентація із фотографіями учнів 

додала настрою батькам. 

Глядацькі симпатії завоювали і учні, які демонстрували свої таланти. 

Наприклад,  Іскандерова Гульнара  та  Дзікевич Анна створили чудовий дует. 

Стасінєвич Діана нагадала про увагу до найріднішої людини – матері. Беренда 

Анастасія своїм співом розказала про батьківську любов, яка не згасає з роками, 

не припиняється. А от Яркова Анна і Онопрієнко Микита виявилися чудовими 

музиками. Дівчинка відмінно впоралась із грою на бандурі, а хлопець одразу ж 

знайшов спільну мову з акустичною гітарою. Відзначилась  і Пузир 

Олександра, яка відтворила саундтрек із фільму «Сутінки» своїм умінням 

ладнати із фортепіано. Чудовим оформленням залу слугували картини, 

написані Логвин Маргаритою. Завершила сімейне свято своїм співом і 

душевністю Боженко Аліна, яка заспівала відому українську пісню «Посіяла 

жито». 

 Треба зазначити, що за цей рік таланти нашої класної родини збагатилися, 

і  усі присутні пережили незабутні чудові емоції. 

Екологічне виховання. 

 23 січня учні 7-А класу разом з класним керівником Шиленко І.І. 

відвідали унікальну виставку скульптур з льоду й квітів на Співочому полі. 

 Експозицій у крижаних брилах було близько десяти і кожна з них - 

унікальна. Букети квітів були представлені скульпторами різних районів Києва. 

Квіти вкриті брилами з льоду, важили близько 250 г. 

 Діти залишились в захопленні від представлених експозицій і висловили 

побажання відвідувати такі і подібні виставки частіше. 

18 квітня у Дарницькому районі на території Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивосвіт» була проведена традиційна районна екологічна акція 

«Алея випускників»,  яка відбувається традиційно у квітні. Серед випускників 

стало доброю традицією на згадку про свої шкільні роки навчання висаджувати 

дерева, багаторічні квіти та кущі, щоб зробити навчальний заклад квітучим, а 

краєвиди навколо нього – мальовничими. 

Учні 11-х класів нашої гімназії брали участь у цьому заході, адже ми 

хотіли зробити свій внесок у цю справу та вирішили посадити білі троянди. 
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Одиннадцятикласники разом із своїми наставниками поповнили «Алею 

випускників» молодими насадженнями кипарисника та кущами троянд. 

22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єднання народів планети у справі 

захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних 

ресурсів, якими наділила нас природа. Всесвітні свята, безперечно, мають 

глобальне  значення, оскільки їх відзначають у всьому світі незалежно від 

громадянства, національності і релігійних уподобань. Унікальність цих подій 

полягає у тому, що кожна людина може стати учасником міжнародного 

святкування, зробити свій внесок у розвиток світової цивілізації. Більшість свят 

з’явилося нещодавно. Одним з них є Всесвітній день Землі. День  Землі 

спочатку відзначався у  березні у день рівнодення, коли природа прокидається і 

все навколо наповнюється життям. З давніх часів з цим періодом пов’язувалися 

надії і сподівання на перемогу сил світла над темрявою. Це час, коли в багатьох 

країнах північної півкулі святкувався новий рік.  Вперше  День Землі був 

відзначений у 1970 і з того часу проводиться щорічно 22 квітня. Це свято чистої 

Води, Землі  і Повітря. Свято, яке має на меті об’єднати людей планети щодо 

захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу людей до 

проблем екології нашої планети. Цей день – нагадування про екологічні 

катастрофи, день, коли кожна людина має можливість замислитися над тим, що 

вона може зробити для вирішення екологічних проблем. 

 В гімназії до Дня Землі було проведено конкурси на кращого знавця 

предмету серед учнів 7-9 класів. 

26 квітня 1986 року. Була весна – квітуча, напоєна запахами землі і нового 

життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде 

вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль 

дізнається весь світ.  У квітні 1986 р. у різні мови світу увійшло українське 

слово «Чорнобиль». Для всього людства воно стало синонімом страшної 

техногенної катастрофи й величезної екологічної біди. Чорнобиль – це назва 

невеликого поліського містечка у гирлі Прип’яті, що мало давню історію, 

закорінену в часи Київської Русі. Тепер це слово символізує страшне явище, від 

якого саме перестало означати населений пункт. 

 В день 26 квітня в гімназії вшановується пам’ять трагедії на 

Чорнобильській АЕС. На уроках проводились бесіди з учнями різних класів 

про страшні наслідки катастрофи 1986 року. 

Художньо-естетичне виховання. 

27 вересня учні мали унікальну можливість – споглядати твори Клода 

Моне, Теодора Жеріко,  Каміля Коро,  Огюста  Ренуара в оригіналі, 

що  вперше з кінця 1970-х років знову доступні до огляду усім киянам та 

гостям міста в головному музеї країни. 57 робіт, відібраних дирекцією колекції 
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для показу в Україні, є справжніми перлинами різних художніх напрямків IIX 

століття: реалізму, романтизму, імпресіонізму та постімпресіонізму. 

Колекція «Нормандія в живописі» була започаткована 1992 року з 

ініціативи Регіональної ради Нижньої Нормандії. Згодом до колекції увійшло 

близько ста двадцяти полотен, що датуються від 1750 p. до 1950 р. Кожна 

картина в той чи інший спосіб пов'язана з Нормандією; на деяких з них можна 

побачити епізоди з життя художників або місця, де створювались картини. 

Колекція представляє образи природи, морське узбережжя, сільську місцевість, 

місто, на картинах ми бачимо жанрові сцени та натюрморти. 

Цю колекцію мають за честь підтримувати численні заклади, серед яких: 

NXP (завод напівпровідників), Frial (виробник заморожених продуктів), Пошта. 

Органи місцевої влади міста Кан, до яких долучилися і місцеві меценати, 

прийняли рішення стати головними партнерами колекції «Нормандія у 

живописі». 

«У IIX столітті митці шукали захистку в Нормандії, тікаючи від наступу 

промисловості на великі  міста» - коментує голова музею Скирда  Марина 

Юріївна, - вони оселялися в Нормандії, щоб відчути близькість природи та 

розвинути свої здібності малювання на пленері, намагаючись вловити і 

зафіксувати миттєве враження та варіації кольорів цих північних краєвидів. 

Проте увага митців була спрямована не тільки на пейзажі, вони зображали 

також сцени з повсякденного життя селян та рибалок.» 

«Ми хотіли, аби діти змогли на власні очі побачити, а головне відчути, 

провідні мотиви та ідеологічні течії початку  XX століття»  - повідомляє 

організатор навчальної екскурсії Шевчук Н.С. 

Національний художній музей України впродовж двох місяців 

демонструє  в своїх залах твори французьких художників ХІХ - початку ХХ 

століть  з колекції під загальною назвою «Нормандія у живописі». 

28 листопада на заключному гала-концерті фестивалю, учні нашої гімназії 

отримали безперечну перемогу в номінації вокальне мистецтво. Лауреатами 

фестивалю І ступеня: стали учениця 6-А класу Боженко Аліна та учень 10-Б 

класу Ніколаєнко Ілля, ІІ місце у цій номінації посіла учениця 9-Б класу Петрук 

Вікторія. 

Усі переможці були нагороджені дипломами, статуетками та пам’ятними 

подарунками. 

Протягом листопада у Дарницькому районі проходили відбіркові тури 

фестивалю «Дарниця талантами славиться - 2012». У конкурсі взяли участь 

близько 600 дітей, які навчаються у загальноосвітніх закладах дарницького 

району. Діти різного віку змагалися за першість у різноманітних жанрах, таких 

як: хореографія, вокал, фотомистецтво, оригінальні жанри, художнє читання, 
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театралізовані мініатюри. Організатором конкурсу-фестивалю є управління 

освіти Дарницької районної в місті Києві державною адміністрації. Після 

багатоденної плідної праці членів журі, в склад якого входили провідні 

спеціалісти вокального, хореографічного, фото, та акторського мистецтв а 

також організатори свята, було визначено найталановитіших юних дарничан. 

23 грудня вісімнадцять дітей 

пільгових категорій, учнів гімназії, 

на запрошення Голови Київської 

міської державної адміністрації 

О.П.Попова відвідали Новорічну 

ялинку. У великій залі музичної 

академії діти переглянули цікаву 

новорічну виставу та отримали 

подарунки. Після вистави учні 

гімназії разом з вчителем 

української мови та літератури 

Шиленко І.І. та заступником директора з виховної роботи Свиридою А.В. 

оглянули Головну новорічну ялинку України на площі Незалежності, яка 

красувалася і світилася тисячами вогнів. 

 Учні гімназії та керівники групи висловили вдячність Корицькому Сергію 

Володимировичу, батькові учня 6-А класу Корицького Антона, який 

безкоштовно надав автобус в якому діти з комфортом здійснили поїздку на 

святкову ялинку. 

21 травня в стінах актової зали 

гімназії, відбувся перший концерт 

фортепіанної музики.  

Організаторами цієї події стали 

педагог-організатор нашої школи 

Марина Жук та голова учнівського 

самоврядування Аня Білошапка, яка 

і сама залюбки прийняла участь у 

святі класичної музики. 

Твори найвідоміших авторів, 

таких як И.С.Бах, Л.Бетховен, 

Е.Гріг, П.І.Чайковський, Д. Ковалевський, линули з під клавіш шкільного 

роялю, на радість своїм слухачам. Не зважаючи на невелику кількість глядачів, 

цей день залишиться у шкільній історії як день заснування класичних 

концертів, що будуть популяризувати інструментальну музику та розширювати 

кругозір сучасної молоді. 
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Найбільша кількість прихильників фортепіанної музики в 6-В класі. Вони 

разом з класним керівником Максим Т.А. і батьками прийшли підтримати своїх 

юних виконавців: Візгунову Ольвію та Пасічник Яну. 

        За рішенням адміністрації гімназії, це свято стане щорічною прикрасою 

серед усіх заходів що проводяться на базі нашої гімназії. Тож у наступному 

році ласкаво запрошуємо Вас на концерт що надає крила для нових польотів і 

звершень ваших мрій. 

24 травня в гімназії, як і у всіх школах столиці, срібною мелодією 

пролунав Останній дзвоник. Дехто із радістю, а дехто із сумом чекав 

наближення цього свята. І це не дивно, адже більшості учнів є чому радіти. 

Уроки закінчилися і попереду тепле літечко. Для одних цей день – початок 

канікул, а для інших  –  бентежна і хвилююча подія. 

Із радістю та водночас із сумом в очах прийшли на свою останню лінійку 

наші випускники. Державний гімн, вітання нашого директора та гостей, 

об’єднали усіх присутніх, що прийшли порадіти і трішечки посумувати разом із 

нами. 

 За рішенням батьківського комітету та адміністрації гімназії фінансову 

винагороду за високі досягнення у навчанні та високі результати отримані на 

конкурсах та олімпіадах міського та всеукраїнського значення отримали: 

Немеш Марина (11-А), Михайло Антропов (11-А), Дарина Назаренко (11-Б) та 

Кулеша Данило (9-Г). 

На останок, випускники 11-А та 11-Б класів, подарували своїм батькам і 

вчителям чарівний, незабутній вальс. 

Із першим днем літа до гімназії «Діалог» завітало свято, якого немає в 

жодному календарі, свято яке об’єднало в собі біль розставання і світлі надії, 

щирі посмішки і сльози на очах. 

Випускний вечір - став найзнаменнішою шкільною подією кінця 

навчального року. 28 красунь дівчат у вишуканих сукнях та 30 неперевершених 

юнаків у шикарних костюмах, востаннє шикувалися на шкільному подвір’ї , 

щоб отримати свій перший важливий документ – атестат про повну середню 

освіту. Ця урочиста подія була щедрою на увагу, тепло, і добрі слова до 

винуватців цього вечора, адже їх прийшли привітати і вчителі, і батьки та друзі. 

Вітальні слова директора, як завжди були сповнені материнським 

теплом,  гордістю за своїх дітей, та великою надією у їх світле майбутнє. Слова 

вдячності директору та педагогічному колективу гімназії, висловила голова 

батьківського комітету Іваненко Клавдія Григорівна, а також від імені батьків 

привітала випускників та благословила їх на велику світлу дорогу у майбутнє. 
 

 



102 
 

Фізичне виховання. 

07 вересня відбулися спортивні змагання «Веселі старти», присвячені Дню 

фізичної культури і спорту та ознаменувалися одночасним початком роботи 

шкільної комісії здоров’я та спорту Ради учнівського самоврядування, на чиї 

плечі і було покладено відповідальне завдання - підготувати новітню спортивну 

програму, що включає у себе ряд спортивних естафет та творчих конкурсів, які 

дають змогу усім учасникам змагань якомога повніше розкрити свої таланти. 

На відміну від усіх попередніх змагань, що проводилися у гімназії раніше, 

цього року усі організаційні питання були цілком довірені десятикласникам. На 

думку адміністрації гімназії це має допомогти учням старших класів стати 

більш організованими та навчитися брати на себе відповідальність, а учням 

молодших класів – навчитися співпрацювати з колективом та легко вливатися у 

нове середовище у подальшому. 

       Усі цьогорічні претенденти показали найвищий результат. Зокрема, під час 

проведення заходу, юним учасникам змагань було запропоновано 10 

спортивних естафет, 5 рухливих ігор та понад 15 різноманітних конкурсів, які 

нікого не залишили байдужим. 

        Основними гаслами «Веселих стартів» були: «Спорт у кожен дім!» та 

«Молодь обирає здоровий спосіб життя!». Усі команди-учасниці боролися за 

перемогу в одній з таких номінацій: «Найкмітливіші», «Найспритніші», 

«Найдружніші» та «Найорганізованіші», а переможці отримали смачні призи та 

грамоти. 

З 20 по 27 листопада в гімназії проводились «Веселі старти» серед учнів 

5-х та 6-х класів відповідно. Всі команди продемонстрували гарну підготовку, 

гарні спортивні навички та неабияку спритність. Відбулось яскраве спортивне 

свято. І ніхто не залишився без нагород. 

В нашій гімназії пройшов чемпіонат з футболу серед учнів 9-11 классів. 

Всі команди з захопленням приймали у ньому участь. Під час змаганнь всі 

учасники були згуртовані, товаристські та з впевненістю йшли до 

кінцевої  мети.  
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29 січня в басейні гімназії вчителями фізичної культури були проведені 

змагання з плавання. У змаганнях приймали участь хлопці 7-8 класів, а дівчата 

у конкурсі «Танок у воді». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         31 січня відбулася педагогічна нарада з порядком денним про підтримку 

Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» та 

створення в гімназії здоров’язберігаючого середовища. На виконання рішення 

педради 08 лютого вчителем фізичної культури Білоус Н.Є. проведено 

виховний захід з учнями 8-В класу про ведення здорового способу життя 

(ЗСЖ), представлена презентація. З вступним слово виступив заступник 

директора Свирида А.В. У заході прийняли участь: соціальний педагог 

Малецька С.О., класний керівник Слєпакова Н.І., вчитель фізичної культури 

Дроздова Є.В. та учні старших класів. 

У вступній частині заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. 

розповів учням про значення здоров’я, про те, що багато учнів мають 

захворювання органів травлення, порушення постави, органів зору, інші, про 

роботу гімназії, як здоров’язбережувального закладу освіти. Та повідомив, що 

такі бесіди – семінари будуть проводитися постійно з учнями гімназії з метою 

покращення їхнього здоров’я. Сьогодні це початок творчої роботи вчителів 

нашого навчального закладу. 

Учням 8-В класу показаний моніторинг здоров’я, шляхи встановлення 

здоров’я, клас ознайомлений з інноваційною програмою «Здорові діти – наше 

сьогодення!», яка запроваджена в гімназії. На виконання цієї програми 

розроблені методичні посібники та домашні завдання учням, які мають 

захворювання, ця інформація розміщена на сайті гімназії для користування 

учнями. 

Реальне стійке покращення здоров’я можливе тільки у томі випадку, коли 

учні систематично займаються вправами вдома з постійним підвищенням 

фізичного навантаження, а не просиджують біля комп’ютера чи телевізора весь 

позашкільний час, на це була звернута особлива увага. 
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На захід були запрошені учні 10-В класу Папенко Олексій, Гавриленко 

Владислав, 9-Б класу Мамєдов Артем, які розповіли про те, що вже довгий час 

тренуються самостійно вдома, досягли високих результатів покращення своїх 

фізичних якостей, позбавилися від хвороб, правильно харчуються та ведуть 

здоровий спосіб життя, їм це подобається, а також поділилися з учнями 8-В 

класу методикою складання розпорядку дня, коли і як тренуватися. Учні 

задавали питання і отримували змістовні відповіді. 

В цілому ідея таких заходів правильна та приносить дуже добрі 

результати, що було відчутно. Учні просили продовження таких навчальних 

семінарів-бесід. 

27 лютого в приміщенні басейну гімназії, на виконання програми «Здорові 

діти – наше сьогодення», проведений чемпіонат з плавання серед 5-7 класів. 

З 1 по 12 березня проведено чемпіонат гімназії з футзалу серед учнів 7-8 

класів. 

01 березня у 5-В класі відбувся відкритий урок з «Основ здоров’я» на 

тему: «Правила дорожнього руху: перехід багатосмугової дороги», за участю 

інспектора ДАІ Дарницького РУ МВС України в м. Києві  Михайленко Л.М. 

та  інспектора автотранспортної інспекції ДАІ  Дарницького  РУ МВС України 

в м. Києві Панчука В.В. На уроці учні повторювали правила дорожнього руху 

та знайомились з роботою  служби ДАІ. 

Учні показали гарні знання  і навички, за правильні відповіді кожний 

отримав символічні призи – закладки «Безпека на дорозі». 

21 березня з учнями 9-А класу у приміщенні басейну гімназії вчителем 

фізичної культури Білоус Н.Є. проведено урок «Основою здоров’я людства є 

вода!» 

Вода – найдоступніший найкращій засіб, який дозволяє зміцнити здоров’я, 

загартовувати свій організм, боротися з різними хворобами. Вплив її викликає 

подразнення нервових закінчень (рецепторів) на шкірі. Систематичний прийом 

водних процедур – надійний профілактичний засіб, який покращує 

терморегуляцію, обмін речовин, роботу серцево-судинної, дихальної систем. 

Дія температурного фактору базується на теплообміні між тілом людини і 

водою. Прекрасним тренувальним засобом аеробної активності, 

найефективнішим серед інших видів фізичної діяльності є плавання. З плавання 

найбільш раціонально починати залучатися до активного здорового способу 

життя. 

08 квітня в гімназії розпочався тиждень, присвячений декаді з фізичної 

культури на тему: «Здоровий спосіб життя». 
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Під керівництвом учителя фізичної культури Белан С.Ю. були проведені 

заходи в 5-Б, 6-А, 6-Г класах. Всі учні були дуже зацікавлені і приймали 

активну участь. Програма заходу: 

 презентації; 

 виступи наших учнів гімназії, які досягли успіхів у спорті; 

 творчі завдання; 

 кросворди «Здоров'я та спорт»; 

 ребуси «Раціональне харчування», «Режим учня», «Шкідливі звички». 

Активну участь у заході приймали дівчата 8-Б класу: Лазько Ілона, 

Луценко Олександра, Штепа Аня, Бібакова Ліза, які продемонстрували свої 

презентації. 

09 квітня в рамках декади фізичної культури «За здоровий спосіб життя» 

вчителями Трубою С.П., Дроздовою Є.В., Белан С.Ю. були проведені змагання 

серед учнів 7-х класів з гри «Піонербол». 

В рамках тижня «Здорового способу життя» та на виконання програми 

«Здорові діти наше сьогодення!»  учням гімназії, які мають захворювання: 

опорно-рухового апарату, органів дихання, органів травлення, серцево-

судинної системи, органів зору вчителем фізичної культури Білоус Н.Є. 

надаються поради та рекомендації що до тренувального режиму та ведення 

здорового способу життя. 

10 квітня вчителем фізичної культури Білоус Н.Є. проведені змагання з 

міні-волейболу серед  учнів 6-их класів. Перемогу здобули дівчата 6-Б класу, ІІ 

місце - 6-А класу, ІІІ місце - 6-Г класу. Всі дівчата – учасники змагань, мають 

високий рівень фізичної підготовки, займаються фізичною 

культурою,  плавають у басейні, ведуть здоровий спосіб життя, тому з радістю 

приймають участь у шкільних змаганнях. 

 11 квітня у рамках тижня вчителем фізичної культури Білоус Н.Є. та 

заступником директора з виховної роботи Свиридою А.В. проведені уроки 

здоров’я. Також перед учнями 5-их, 6-их та 9-их класів виступали спортсмени 

школи, які розповіли про свої досягнення. На уроці застосовані навчальні 

презентації здорового способу життя учнів,  ролі плавання в житті 

людини.  Учні висловлювали свої думки стосовно здоров’я, харчування, звичок 

людини. 

Профорієнтаційна робота. 

07 вересня учні здійснили детальну екскурсію по території Столичного 

Автошоу, де їм розповіли про профільну зайнятість в автомобільній сфері, 

проінформували про розвиток вітчизняної автопромисловості, специфіку 

роботи менеджера з сервісу, продавця автомобілів, ознайомили зі стендами 
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марок ЗАЗ, KIA, TOYOTA, CHEVROLET, NISSAN, MERCEDES -BENZ, 

CHRYSLER, JEEP, SMART, OPEL, RENAULT, CHERRY, LADA, TATA, JAC, 

I-VAN і мотоциклів DUCATI. 

Для учнів екскурсія мала велике значення, було дуже цікаво слухати. 

Багато дітей зацікавились автомобілебудуванням і в майбутньому будуть мати 

справу з автомобілями. 

13 вересня учні 7–Б класу разом з класним керівником Мельник О.К. 

відвідали пожежну частину, яка розташована неподалік від гімназії та 

охороняє від пожеж і надзвичайних ситуацій Дарницький район м. Києва. Там 

діти побачили дуже багато цікавого, а саме: пожежний автомобіль АЦ-40 (авто 

цистерна); пожежний автомобіль АД (авто драбина); пожежний автомобіль 

АЗО (автомобіль зв’язку та оповіщення) та багато інших пожежних 

автомобілів. Також учням показували захисне спорядження пожежних-

рятувальників, бойовий одяг та пожежно-технічне обладнання для гасіння 

пожеж і рятування людей, яке знаходиться в пожежних автомобілях. 

08 листопада учні 11-А класу разом з учителем хімії Заболотною С.І. 

відвідали ІV міжнародний інвестиційний бізнес-форум з енергоефективності та 

відновлюваної енергетики. Учні в групах досліджували наступні теми: 

гідроенергетика, сонячна енергетика, вітрова енергетика, енергозберігаюче 

освітлювальне обладнання, геліоенергетика та альтернативні види палива. 

 Юні дослідники побачили на виставці багато цікавого та відкрили для 

себе переваги та недоліки кожного різновиду альтернативної енергетики. 

       24 листопада учні 7-В та 8-Г класів зі своїми класними керівниками 

Філаретовою А.О. та Колісник А.В. відвідали підприємство напівфабрикатів 

«Дригало» у м. Біла Церква. 

Екскурсія була цікавою та незвичайною. Спершу учням показали кімнату, 

в якій розміщена велика кількість нагород, які отримало підприємство за свою 

якісну продукцію. Також дітям розповіли про історію створення підприємства, 

його засновників, про спонсорську діяльність директора підприємства 

Людмили Дригало. Учням показали фільм про роботу на підприємстві, про 

якість продукції та кількість найменувань, що випускає виробництво. 

Але найцікавішим у екскурсії був майстер-клас по ліпленню та 

приготування традиційної української страви – вареників з картоплею. Дітям 

було показано декілька способів якісно, швидко і вишукано наліпити вареники. 

Діти дуже захопилися цим цікавим і незвичайним для них видом роботи. Після 

майстер-класу їх пригостили смачною продукцією, яку виготовляє 

підприємство «Дригало». Тож ситні та захоплені новими враженнями вони 

повернулися додому.  
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       29 квітня учні 8-Г та 10-Б класів разом з класними керівниками Колісник 

А.В. та Шевчук Н.С. відвідали чайну фабрику «Мономах». Екскурсія на 

підприємство була дуже захоплюючою. Дітей пригостили смачним чаєм, 

розповіли цікаву інформацію про вирощування чаю, сорти чаю, як правильно 

приготувати чай. Також вони на власні очі змогли побачити процес сортування 

чаю в пакетики, пакування, смаження кавових зерен і т.д.  

14 березня учні 10-А та 10-Б класів відвідали музей Державної 

податкової служби України. Для  учнів було проведено пізнавальну екскурсію 

оновленими залами. Музей податкової служби розширено з двох виставкових 

залів до п’яти та обладнано сучасними інтерактивними технологіями, у тому 

числі зручним кінозалом. В музеї ДПСУ істотно розширено експозицію, в якій 

представлено багато унікальних експонатів та зібрано чимало цікавих 

відомостей про минуле та сьогодення українського оподаткування. Учні 

висловили щиру подяку податківцям за цікаво організовану екскурсію. 

20 березня учні 6-Г класу разом з класним керівником Буряк 

В.А.  відвідали музей популярної науки і техніки «Експериментаніум», де 

діти змогли поринути у світ наукових загадок, експериментів, секретів фізики, 

хімії, механіки, біології, левітації та багато чого іншого. Кожен експонат в музеї 

потребував взаємодії: до нього можна було доторкнутися або пройтись по 

ньому, або просто вдивитися, щоб відбулися певні зміни. Від побаченого в 

музеї діти були просто в захваті. Хтось задивлявся на мильні бульбашки, когось 

цікавила бас-гітара та барабанна установка, а дехто із захопленням спостерігав 

за хімічними реакціями. 

 04 квітня учні 10–11 класів зустрічались із представниками Київського 

національного економічного університету ім. В.Гетьмана. 

 Заступник декана факультету економіки агропромислового комплексу 

Садовський О.В. та заступник декана юридичного факультету Рижук Ю.М. 

розповіли учням про університет. Вони повідомили, що в КНЕУ навчається 

більше 36 тис. студентів. Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають: 8 

академіків та член-кореспондентів Національної академії України і галузевих 

академій, понад 127 професорів, докторів наук, 507 кандидатів наук, доцентів.  

Також вони розповіли про правила вступу до вузу. 

Представники студентського самоврядування Приходько Григорій та 

Тулян Рафаел розповіли учням про студентське життя: чим займаються 

студенти та як вони проводять вільний час. Учні гімназії із задоволенням 

спілкувались із представниками КНЕУ.  

 4 квітня учні 10-Б класу відвідали «Виставку професій», що відбувалася 

в Палаці дітей та юнацтва. 
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 Вибір професії - це відповідальний крок. Адже від того, наскільки 

правильно зроблено вибір, залежить вдалий старт у доросле життя. Учні на 

власні очі побачили, що професій буває безліч і обирати слід обачно. 

 Саме на юнацькі роки випадає найбільш відповідальний момент в житті 

молоді - це вибір професійного шляху, який має кардинальне значення для 

всього подальшого життя. Причому цей вибір необхідно зробити ще у період 

навчання в школі. Тому своє майбутнє юнаки та дівчата повинні визначити ще 

задовго до останнього шкільного дзвоника, а тут замало порад батьків, 

вчителів, друзів, необхідна допомога кваліфікованих фахівців. Саме таких 

фахівців ми побачили на ярмарку професій. На цій виставці діти змогли 

спостерігати усі тонкощі обраних ними професій на практиці, це неодмінно 

допомогло їм побачити переваги та недоліки обраного, а для тих хто ще 

невизначений зробило підказку для такого відповідального  вибору. 

11 квітня  учні 8-Г класу разом з класним керівником Колісник А.В. 

відвідали Київський будівельний ліцей. Учням розповіли цікаву інформацію 

про заснування навчального закладу, про спеціальності, які існують в ліцеї та 

про умови навчання в даному учбовому закладі. Учні мали змогу прослухати не 

лише лекцію, а й відвідати робочі майстерні студентів та побачити на власні очі 

як навчають студентів зварювальної роботи, столярських справ, експлуатації 

автомобілів та ремонтних робіт. 

Відвідування театральних вистав, співпраця з мистецькими 

організаціями тощо. 

05 квітня учні 11-Б класу відвідали  Національний академічний театр 

опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка, де отримали задоволення від 

«Лебединого озера» П.І. Чайковського. 

Чудова казка про зачарованих на птахів дівчат, про закоханого в Одетту 

принца, який  дає клятву знищити чари злого генія і рятує своє кохання, не 

залишає байдужим тебе ні у дитинстві, ні тепер. 

12 квітня учням 6-А класу разом з класним керівником Гаврилюк Ж.М., 

довелося поринути у світ незабутніх почуттів. Така нагода їм випала під час 

перегляду вистави «Поліанна», що відбулася у театрі Юного глядача. 

Неймовірні переживання акторів, сумна історія зі щасливим кінцем, зворушливі 

сцени і щира правда життя спонукали глядачів плакати. Завдяки майстерно 

зіграній виставі, самі не усвідомлюючи того, школярі почали розуміти 

філософію життя, відрізняти байдужість, улесливість і егоїзм  від щирості, 

милосердя і співчуття. Та найголовніше – навчились радіти… Радіти, коли 

світить сонце, коли йде дощ, коли ти здорова людина, чи покалічений навіки 

інвалід… 
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Культпоходи учнів гімназії за 2012-2013 н.р. 

Зміст заходу ІІ семестр За рік 

Класи   Класи   

- ТЮГ 5-А, 6-А, 6-Г, 7-А, 8-Б,  

8-Г, 9-Б, 9-В, 9-Г, 10-Б, 10-В 

188 5-А, 5-В, 6-А, 6-Г, 7-А, 7-Б, 

8-Б, 8-Г, 9-Б, 9-В, 9-Г, 10-Б, 

10-В, 11-Б 

307 

- кінотеатр 

«Аладдін» 

6-В, 6-Г, 8-А, 8-Г, 9-Г 49 6-Б, 6-Г, 7-Г, 8-А, 8-Г, 9-Б, 9-

Г 

141 

- кінотеатр «Старт»   10-А, 10-Б, 10-В 64 

- Оперний театр 11-Б 24 10-Б 41 

- Молодий театр 11-Б 26  26 

- театр Л.Українки 9-А 12 11-А, 11-Б 37 

- Палац спорту   8-В 20 

- боулінг-клуб 

«Максимум» 

5-Б, 5-Г, 6-Б, 7-В, 7-Г 59 5-Б, 5-Г, 6-В, 6-Б, 7-В, 7-Г 111 

- бібліотека №133   8-А, 10-А 42 
 

Гімназія «Діалог» співпрацює із заслуженим фольклорним колективом 

«Берегиня», артисти якої щорічно в гімназії показують чудові концерти. 
 

3. Участь у районних, міських та Всеукраїнських заходах: конкурсах, 

фестивалях, змаганнях та інше. 
 

Прізвище, ім’я 

учня 

Клас Назва конкурсу (змагань) Місце 

Ніколаєнко  

Ілля  

Костянтинович 

10-Б Міжнародний вокально-хеографічний фестиваль «Brilliant» І 

Міжнародний вокальний фестиваль «The Voise», м. Київ І 

Міжнародний вокально-хореографічний фестиваль «Палаюча 

зірка», м. Київ 

І 

Районний конкурс «Дарниця талантами славиться», м. Київ І 

Районне караоке, присвячене Дню міста Києва І 

Районний конкурс «Пісні, опалені війною», м. Київ Гран

-прі 

Міжнародний вокально-хореографічний фестиваль «Кримські 

хвилі», м. Феодосія  

ІІІ 

Міжнародний вокальний конкурс «Golden Shall», м. Анакма ІІІ 

Боженко  

Аліна  

Віталіївна 

6-А Районний конкурс «Дарниця талантами славиться», м. Київ І 

Районний конкурс «Пісні, опалені війною», м. Київ І 

Телевізійний проект «Караоке на майдані», м. Київ ІІ 

Міжнародний вокально-хореографічний фестиваль «Палаюча 

зірка», м. Київ 

ІІ 

Регіональний вокальний конкурс «Соловейко», м. Кривий Ріг ІІІ 

Петрук  

Вікторія 

Анатоліївна 

9-Б Районний конкурс «Пісні, опалені війною», м. Київ І 

Районний конкурс «Дарниця талантами славиться», м. Київ ІІ 

Міжнародний вокально-хореографічний фестиваль «Палаюча 

зірка», м. Київ 

ІІІ 

Яремчук 9-Б Міський конкурс «Золоті зернятка» з гри на фортепіано І 
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Єлизавета  

Іванівна  

Міжнародний конкурс «Lett» з гри на фортепіано ІІ 

Районний конкурс «Пісні, опалені війною», м. Київ ІІІ 

 

 

Прізвище, ім’я учня Клас Назва конкурсу (змагань) Місце 

Шевченко 

Кірілл Сергійович 

5-В 

Чемпіонат України з шахів  І місце, Чемпіон України, 

кандидат майстри спорту, 

кандидат майстри спорту FIDE 

Чемпіонат Європи,  

м. Батумі 

ІІІ 

Чемпіонат світу,  

м. Порто-Карас 

ІІІ 

Щемельова  

Анна Едуардівна 

7-А Художня гімнастика Кандидат майстри спорту 

Кравчук  

Ярослав Валерійович 

7-В Карате-кіокошенкай Чемпіон України, ІІІ Кю 

Регбі Кращий гравець молодіжної 

збірної України 

Снітівкер 

Еліна Ігорівна 

8-А Художня гімнастика КМС, чемпіон Латвії серед 

юніорів, учасниця чемпіонату 

Європи та чемпіонату світу  

Щупляк 

Олена Юріївна 

8-В Художня гімнастика 

 

Кандидат майстри спорту 

Снітівкер 

Ніколь Ігорівна 

10-А Художня гімнастика Кандидат майстри спорту 

Папенко 

Олексій Анатолійович 

10-В Плавання Кандидат майстри спорту 

 

Організація роботи з правової освіти та виховання: формування здорового 

способу життя. 

Основним напрямком виховної роботи в гімназії є профілактика 

правопорушень серед неповнолітніх, попередження шкідливих звичок, 

контроль за відвідуванням учнями занять та запізнень на перші уроки. Вся 

робота в гімназії проводиться у відповідності до річного плану роботи гімназії. 

Для більшої ефективності роботи в цьому напрямку в гімназії діє Рада по 

профілактиці правопорушень та негативних явищ серед учнів. До складу Ради 

входять заступники директора з навчально-виховної роботи, вчителі, голова 

батьківського комітету гімназії, голова Ради учнівського самоврядування та 

оперуповноважений кримінальної міліції Дарницького РУ МВС Денисенко Н.І. 

Рада працювала систематично згідно свого плану роботи та по мірі  

необхідності. Очолює Раду заступник директора з виховної роботи Свирида 

А.В. 

Активну в правовому відношенні людину потрібно формувати змалку, 

особливо в шкільному віці! Перед школою стоїть завдання розширити правові 

знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і 
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державою, виховати молодих людей в дусі безумовного дотримання норм права 

і моралі. 

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», з метою поглиблення правових знань учнів, 

попередження правопорушень та негативних явищ серед школярів району, на 

виконання наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації від 17.09.2012 року №306 «Про проведення в закладах освіти 

місячника правових знань, профілактики  дитячої бездоглядності, 

правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі» та згідно наказу 

по гімназії №218 від 24.09.2012 року з 01 по 31 жовтня 2012 року проводився 

місячник правових знань та профілактики дитячої бездоглядності, 

правопорушень і негативних явищ в учнівському середовищі.  

Багато цікавих заходів в програмі місячника провели класні керівники: 9-

их класів:  Куценко В.В., Заболотна С.І., Усатенко Л.Г. та Кушнір В.С., 10-их 

класів: Крижанівська О.Б., Шевчук Н.С. та Поліщук Л.О., 5-А класу – Зуєва 

Л.Б., 5-Г класу – Зборовська О.В., 6-А класу - Гаврилюк Ж.М., 8-Г класу – 

Колісник А.В. 

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. 

11 жовтня класні керівники 10-их класів провели з своїми учнями 

культпохід в кінотеатр «Старт», в якому переглянули фільм «Історія прав 

людини» та провели зустріч з працівника Управління юстиції Київської області.  

17 жовтня проведено зустріч учнів 9-Б класу з старшим оперуповно-

важеним карного розшуку Дарницького РУ МВС в м. Києві Смірновим Ю.П. 

19 жовтня проведено зустріч учнів 9-их класів з директором фонду 

«Молодь за права дюдини» Матузовою С.І., переглянули фільм «Історія прав 

людини». 
 

 

Виступ перед учнями директора фонду 

«Молодь за права людини» Матузової С.І. 
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24 жовтня проведено зустріч учнів 8-Г класу з оперуповноваженим 

кримінальної міліції серед дітей Дарницького РУ МВС в м. Києві Денисенко 

Н.І. В цей же день проведено засідання Ради з профілактики правопорушень, на 

якому розглянуто поведінку учня 5-Г класу Алешка Андрія. На засідання 

запрошені батько Андрія та Денисенко Н.І.  

                   Бесіду з учнями 8-Г класу                                Зустріч учнів 9-Б класу  

                    проводить Денисенко Н.І.                                  з Смірновим Ю.П. 
                           

        Вчитель права Конопля Н.А. провела правові бесіди з учнями: 5-А класу - 

«Немає прав без обов’язків», 6-А класу - «Конвенція ООН та Конституція 

України про права дітей», 7-А класу - «Державні символи України», 8-А класу - 

«Я – громадянин і патріот держави», 9-А класу – «Твоя правова культура».   

Педагог-організатор Жук М.О. провела засідання навчально-виховної 

комісії Ради учнівського самоврядування на тему: «Правила внутрішнього 

розпорядку – Закон життя гімназії». В гімназії відбулася зустріч учнівського 

самоврядування з адміністрацією гімназії на тему: «Керівні документи, що 

регламентують діяльність гімназії». 

Значну роботу в програмі місячника провели психолог гімназії Мадян 

М.О. та соціальний педагог Малецька С.О. Вони провели бесіди «Психологічні 

причини вживання нікотину», «Історія виникнення тютюнопаління» з учнями 

9-х класів. З учнями 8-Б класу Малецька С.О. провела практичне заняття на 

тему: «Вплив однолітків – як причина тютюнопаління», з учнями 11-х класів 

психолог Мадян М.О. переглянула фільм «Станція призначення – життя» та з 

учнями 5-х класів провела практичне заняття «Мої права і права інших людей». 

З класними керівниками вона провела перегляд відеолекції «Вся правда про 
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наркотики» та розглянула питання профілактики психоактивних речовин. 

Психологом та соціальним педагогом організовано консультативний пункт для 

батьків з питань труднощів у сімейному вихованні.  

В жовтні місяці знову запрацювала юридична клініка, яку ведуть для учнів 

гімназії студенти та викладачі Академії МВС.  

Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. разом з психологом 

Мадян М.О. та соціальним педагогом Малецькою С.О. провели методичну 

нараду з класними керівниками з питань роботи з учнями, які потребують 

додаткової уваги. Класним керівникам дані рекомендації по вивченню 

особистості дитини та складання психолого-педагогічної характеристики. 

Протягом місяця проводився контроль за відвідуванням уроків учнями, 

запізнень ними на перші уроки. 

Так, завідуюча бібліотекою №133 Іваненко К.Г. та класний керівник 11-А 

класу Сердюк А.М. провели з дітьми круглий стіл «Права дитини - право на 

майбутнє». 

Значну роботу в програмі місячника провів заступник директора з 

виховної роботи Свирида А.В. Він провів виховні бесіди в 5-х класах, 6-Г, 9-А 

та 9-Б 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. 

Матеріали проведення місячника розміщені на сайті гімназії та в 

багатотиражній газеті ради учнівського самоврядування «Велика перерва». 

Активно допомогла в проведені місячника завідуюча бібліотекою гімназії 

Вепренцева С.І. Вона поновила літературу в постійно діючому куточку з 

проблем негативних явищ серед неповнолітніх, надавала допомогу класним 

керівникам в підготовці бесід. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки Украйни від 25.12.2006 

року №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобіганню 

жорстокому поводженню з дітьми», плану заходів щодо забезпечення захисту 

дітей від будь-яких форм насильства та попередження проявів жорстокості 

серед школярів, затвердженого  наказом управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації від 23.02.2010 року №82, наказу 

управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 

08.11.2012 року №355 «Про проведення тижня захисту прав дітей, 

попередження жорстокості та насильства» та з метою поглиблення правових 

знань учнів, попередження негативних явищ в учнівському середовищі та 

відповідно до наказу №273 від 14.11.2012 року в гімназії проведено тиждень 

захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства. Тиждень 

проходив у відповідності з планом заходів. 
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На нараді при директорі, яка пройшла 20.11.2012 року 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 гімназії з явищем насильства – булінг. 

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. 

 20-21 листопада психолог Мадян М.О. та соціальний педагог Малецька 

С.О. провели з учнями 6-х класів урок-тренінг «Ненависть. Агресія. 

Насильство. Як уникнути?». 

 Протягом тижня класні керівники 5-11 класів опрацювали з учнями 

правила для учнів гімназії та п. 42, 43 Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

14.06.2000 року №964. 

20 листопада соціальний педагог Малецька С.О., психолог Мадян М.О. та 

вчитель права Конопля Н.А. провели тренінг з педагогами гімназії «Школа без 

насильства».  

21 листопада редколегія газети під загальною редакцією вчителя права 

Коноплі Н.А. випустили черговий номер правничої газети «Феміда».  

Вчитель образотворчого мистецтва Щупляк Н.Г. провела конкурс 

малюнків «Я захищаю свої права». Кращими виявились роботи: Войтенка 

Дмитра – 9-А клас, Марач Олени – 9-Б клас та Берегового Тараса – 9-Г клас. 

Класні керівники 9-11 класів разом з учнями переглянули відеофільм 

«Станція призначення – Життя». 

Практично в кожному класі протягом тижня проведено по кілька заходів 

направлених на попередження жорстокості та насильства. 

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 

року №777-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році 

Всеукраїнського тижня права», наказу управління освіти Дарницької районної в 

м. Києві державної адміністрації від 24.11.2012 року №390 «Про проведення 

заходів у рамках Всеукраїнського тижня права» та наказу по гімназії від 

03.12.2012 року №289  «Про проведення заходів у рамках Всеукраїнського 

тижня права» та з метою формування в учасників навчально-виховного процесу 

високої правової культури в період з 10 по 15 грудня 2012 року в гімназії 

проходив Всеукраїнський тиждень права. Тиждень проходив у відповідності до 
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затвердженого плану заходів. У програмі тижня проведено багато цікавих 

заходів. 

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 «Права людини: історія і сучасність». Класні керівники 8-их класів 

разом з учнями переглянули відеофільм «Історія виникнення прав людини». 

Вчитель права Конопля Н.А. з учнями 5-их класів провела бесіду «Чи всі 

люди мають однакові права», з учнями 8-А класу провела захист проектів 

«Дивись не забудь, людиною будь», з учнями 9-их класів провела правовий 

турнір «Закон і ми» та з учнями 11-А класу провела тематичну бесіду 

«Міжнародно-правові стандарти прав людини». Протягом тижня в гімназії 

діяла виставка газет правового змісту, які підготували учні 5-9 класів. Кращі 

газети підготували учні 8-А класу – класний керівник Конопля Н.А., 8-Г класу – 

класний керівник Колісник А.В., 6-А класу – класний керівник Гаврилюк Ж.М. 

та 6-Г класу – класний керівник Буряк В.А. 

Команда гімназії прийняла участь у правовому турнірі серед закладів 

освіти району.  

Вчитель образотворчого мистецтва Щупляк Н.Г. провела конкурс 

малюнків на тему: «Права очима дітей». За підсумками конкурсу відзначені 

кращі роботи учнів: Берегового Тараса - 9-Г класу, Павленко Анни та 

Коротченко Тетяни – 9-Б класу, Марчук Анна та Марчук Ольга – 8-Б класу. 

Завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. створила постійно діючу виставку 

літератури на правову тематику. В цілому тиждень пройшов на високому рівні.  

   07 грудня Рада учнівського самоврядування за підтримки адміністрації 

провела День самоврядування. В цей день обов’язки адміністрації виконували 

члени учнівської Ради, а уроки проводили заздалегідь підготовлені учні. День 

самоврядування пройшов на високому рівні. На підсумковій нараді учні 

виразили побажання проводити такі заходи кілька разів на навчальний рік.  

Робота проводилась відповідно до затвердженого плану, з чітким 

дотриманням функціональних обов’язків адміністративних працівників та 

педагогів. 

День розпочався о 8:00-мій годині з наради в кабінеті директора, де було 

уточнено розпорядок роботи та функціональні обов’язки всіх учасників заходу. 
 

 

 
 

Засідання Ради учнівського самоврядування  
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з питань проведення Дня самоврядування проводить Голова Ради Кулеша Данило 
 

 

З 8:10 до 8:40 здійснювався контроль явки учнів на перший урок. За 

результатами контролю виявлено 14 учнів, що спізнилися на заняття. У 

щоденниках були записані зауваження. Учнями, що виконували обов’язки 

адміністративного корпусу гімназії здійснена така робота: 

Заступником з навчально-виховної роботи Петрук Вікторією:  

 здійснено попереджувальний контроль журналів, календарних та 

поурочних планів учителів-філологів;  

 підготовлено та видано наказ «Про здійснення попереджувального 

контролю учителів гуманітарних предметів»;  

 видано наказ «Про проведення адміністративних контрольних робіт за I 

семестр 2012–2013 н.р. з основних предметів робочого навчального плану 

в 5-11 класах». 

Заступником директора з науково-методичної роботи Мокіною 

Вікторією:  

 здійснено контроль організації проведення І етапу МАН;  

 ознайомлення вчителів-предметників з проведенням І етапу МАН;  

 оформлено заміни уроків тимчасово відсутніх вчителів на 10.12.2012 рік; 

підготовлено наказ про проведення І етапу МАН.  

Заступником директора з виховної роботи Бродецьким Ігорем:  

 здійснено вибіркову перевірку журналів з приводу обліку відвідувань;  

 підготовлено графік проведення батьківських зборів;  

 перевірено готовність до організації харчування їдальні (недоліків в 

роботі не виявлено);  

 спільно з навчально-дисциплінарною комісією перевірено дотримання 

учнями ділової форми одягу; 

 проведено соціологічне опитування з приводу ставлення дітей до 

проведення Дня самоврядування. 

Результати перевірки дотримання шкільної дисципліни учнями та 

соціологічних опитувань було оголошено після другого уроку в «Радіовіснику». 

Заступником директора з господарської роботи Оборським Євгеном: 

 здійснювався контроль за споживанням електроенергії;  

 дотримання порядку в шкільних коридорах та на пришкільній території. 

Порушень не виявлено. 

О 12.20 в кабінеті директора було заслухано звіти виконавців обов’язків 

адміністративних працівників гімназії, дана оцінка їх роботи адміністрацією 

гімназії та вказані на певні організаційні недоліки. 
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Відповідно до плану роботи гімназії на 2012-2013 навчальний рік, з метою 

попередження негативних явищ серед учнівської молоді, формування 

здорового способу життя школярів, на виконання наказу управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 14.01.2013 року 

№14 «Про проведення декади анти-алкогольної, антинаркотичної, 117 ай 

актуальних пропаганди» та наказу по гімназії від 22.01.2013 року №9 з 01 по 10 

лютого 2013 року проведено декаду по попередженню вживання наркотиків, 

алкоголю та паління.  

Декада проходила згідно плану заходів, розроблених напередодні.  

Протягом декади класні керівники в усіх класах провели тематичні виховні 

години: 

 «Алкоголь та куріння, їх наслідки» - класний керівник 6-Г кл. Буряк В.А.; 

 «Алкоголізм: причини, наслідки запобігання» - класний керівник 7-А 

класу Шиленко І.І.;  

 годину відкритих думок «Назви свою причину, з якої краще не палити» – 

класний керівник 10-Б класу Шевчук Н.С.; 

 «Шкідливі звички скорочують життя» - класні керівники 5-6 класів; 

 «Тютюн – негативна звичка сьогодення» - класні керівники 7-8 класів; 

 «Вплив алкоголю та наркотиків на нервову систему та поведінку 

людини» - класні керівники 9-11 класів. 

В період проведення декади класні керівники майже щоденно проводили з 

учнями цікаві бесіди: 

 «Ростемо здоровими» - класний керівник 8-В класу Слєпакова Н.І.; 

 «Хвороби, які виникають в результаті куріння» та бесіду-диспут 

«Відношення сім’ї до алкоголю» - класний керівник 9-Г класу Кушнір 

В.С.; 

 «Паління – ворог здоров’я» - класні керівники 6-В класу – Максим Т.А. та 

9-В класу Усатенко Л.Г.;  

 «Тютюн та організм людини» - класні керівники 5-8 класів; 

 «Алкоголь і здоров’я» - класні керівники 9-11 класів. 

Класний керівник 5-А класу – Зуєва Л.Б. провела з учнями цілий ряд 

заходів: бесіду «Шкідливі звички та їх наслідки», рольову гру «Суд над 

шкідливими звичками».  

Класні керівники 10-11 класів разом з своїми учнями переглянули 

відеофільми «Рішення» та «Бідність». 

Психолог Мадян М.О. та соціальний педагог Малецька С.О. провели 

багато індивідуальних бесід з батьками та учнями з питань запобігання 

вживанню алкоголю, наркотичних засобів та паління.   
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Психолог Мадян М.О. розробила пам’ятку для батьків з профілактики 

шкідливих звичок серед 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.   

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?».  

ХХІ століття Науково-технічний прогрес стрімко набирає обертів. Він 

значно полегшує життя людини, але разом із тим створює серйозні проблеми, 

пов’язані, зокрема, з використанням підлітками комп’ютерів і мобільних 

телефонів. Ця техніка розвиваючись, поступово набула нових можливостей. 

Доводиться констатувати, що нині вона вже перетворилася на потужну 

небезпечну зброю, яка потрапляючи до недобрих рук, служить насильству, 

жорстокості та розпусті. 

Найбільший вплив на свідомість і вчинки неповнолітніх здійснюють 

засоби масової інформації, мережа Інтернет, реклама тощо. 

Інформаційний простір робить максимально доступними для дітей 

соціальні мережі, мобільний контент, рекламу алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, сексуальних послуг. 

У небезпечному інформаційному просторі криється загроза моральності 

суспільства в цілому. Жорстокість і агресія, 118ай ак і антисемітизм, різні фобії, 

зневага до старості і каліцтва, сексуальна розпуста… Вони не вимірюються у 

гривнях і кілограмах. І, на перший погляд, не є вирішальними у справі 

розбудови держави, налагоджуванні економіки, проте впливають на людину 

зсередини, руйнуючи її душу, психіку, розум, спотворюючи морально-духовні 

орієнтири. 

Останніми роками українські школи, зокрема, накрила хвиля підліткового 

насильства особливого 118ай акт: на камери мобільних телефонів діти знімають 

побиття однолітків, знущання з вчителів, бездомних і тварин. Ця проблема є 

однією з 118ай актуальних на усьому пострадянському просторі, в Європі й за 

океаном. Жорстокі розваги неповнолітніх набули загрозливо масового 
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характеру, вийшли за межі звичайних хуліганських атак і впритул наблизилися 

до «недитячого» криміналу. Практика показує, що у багатьох дітей віком від 10 

до 15 років таке поняття, як цінність людського життя відсутнє майже 

повністю. 

Інформаційний простір перевантажений кримінальною хронікою, 

насильством, порнографією в уяві підлітка романтизує телегероя-кривдника, 

подає за приклад отримання життєвих благ шляхом грабіжництва, крадіжок. 

Окрім того, екран нерідко демонструє безкарність насильницьких акцій, часто 

виправдовує насильство позитивними міркуваннями, а злочин подає так, що не 

викликає осуду, заперечень, опору. 

Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським суспільством за 

збереження фізичного та морального здоров’я наших дітей та з метою 

привернення уваги громадськості державних інституцій до проблем захисту 

неповнолітніх у глобальному інформаційному просторі, у нашій державі 

створена і діє національна експертна комісія України з питань захисту 

суспільної моралі. 

Гімназія «Діалог» є частинкою нашого суспільства. Педагоги гімназії 

занепокоєні недостатністю вирішення питань моральності зі сторони, 

наголошують на потребі поєднання зусиль батьків і гімназії, виступають за 

посилення правової відповідальності влади і суспільства у вихованні 

підростаючого покоління. 

Саме з міркувань про майбутнє підростаючого покоління адміністрація 

гімназії «Діалог» 10 квітня 2013 року провела зустріч учнів з Головою 

Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, 

доктором юридичних наук, професором Костицьким Василем Васильовичем та 

регіональним представником Національної експертної комісії України з питань 

захисту соціальної моралі в м. Києві Корнелюком Володимиром Петровичем. 

 
 

  Виступ професора Костицького В.В                     В гостях в учнів гімназії 



120 
 

 

Гості розповіли учням про призначення Національної експертної комісії 

України з питань захисту соціальної моралі, розповіли яку соціальну загрозу 

несе глобалізація і інформаційно-технічний прогрес, надали поради учням як 

уникнути негативних впливів на здоров’я та психіку, дали вичерпні відповіді на 

питання, які цікавили учнів. Зустріч з керівниками комісії вселила в душі учнів 

впевненість на краще майбутнє, продемонструвала єдність помислів, прагнень 

дітей і дорослих.  

Вчитель правознавства Конопля Н.А. разом з учнями презентували та 

обговорювали тему «Мир і права людини». 

На початку розгляду теми Конопля Н.А. наголосила, що при вивченні 

правознавства слід враховувати динамічні зміни у системі суспільних відносин 

України, найновіші досягнення теоретико-правових поглядів на правові явища, 

результати активної нормотворчої діяльності органів державної влади. 

Прилучення учнів до правової культури збагачує її духовне життя. 

Водночас знання своїх прав і обов’язків розширює можливості її реалізації, 

зокрема у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, 

підвищує громадську активність та загострює почуття непримиренності до 

негативних явищ. Порівняно з іншими складниками виховання, правове 

виховання має свою специфіку, що визначається передусім соціально правовим 

статусом учнівської молоді в суспільстві. 

Правова робота у школі, як система правоосвітньої, правовиховної та 

профілактичної роботи, є одним із пріоритетних напрямків роботи. З роками 

у нас склалась чітка система правової роботи.  

Педагогічний колектив гімназії ставить перед собою ряд важливих 

завдань: 

 формування в учнів поняття про Конституцію України, права та 

обов’язки громадянина України, поваги до державних символів (Герба, 

Прапора, Гімну) та народних символів; 

 навчання учнів основних положень Загальної Декларації прав людини, 

Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини; 

 виховання потреби виконувати Правила для учнів, почуття 

громадянської відповідальності за свої вчинки. 

Основним завданням учителя при викладанні правознавства є формування 

системного уявлення учнів про правові знання, надання їм практичної 

спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичному житті.  

Таким чином, спецкурсами, додатковими та факультативними заняттями 

охоплено учні 5-11 класів (правового напрямку). 
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Протягом навчального року учні гімназії «Діалог» розробляють власні 

проектні роботи, які в рамках Всеукраїнського тиждня права та декади історії 

та правознавства презентують свої творчі роботи. 

Гостям заходу учні гімназії «Діалог» представили деякі свої 

напрацювання. 

Учениці 5-А классу Коханко Анастасія, Приступа Аліна працювали над 

творчою роботою на теми: «Я дитина, я маю права та потребую їх захисту». 

Виконуючи творче завдання, учні мали обрати будь-яке право дитини, 

намалювати малюнок та написати, як вони використовують чи реалізують це 

право в житті, коротко зробивши висновок чи це право не порушується в 

Україні. Більшість учнів класу пріорітетним для себе обирали право на освіту, 

наголошуючи, що без освіти у них не буде гідного життя для їхньої родини. 

Учениці 6-А класу (Задерейко Єва, Капітан Дарина, Чайченко Аня, Яркова 

Аня) виконували творчу роботу на теми: «Мої пропозиції до Конвенції прав 

дитини. У роботі учні мали висвітлити три блока питань: «Що таке конвенція», 

«Коли була прийнята Конвенція прав дитини» та «5 прав з Конвенції» та самі 

пропозиції. Кожна виступаюча наголошувала, на своїх пропозиціях, але 

спільним для усіх було те, що потрібно встановити контроль за дотриманням 

прав дитини та людини, створювати благодійні фонди та центри допомоги для 

дітей, які потребують допомоги та підтримки. 

Учні 7-А класу протягом навчального року розробляли власну 

Конституцію класу, в рамках декади історії та правознавства вони захищали 

свої проектні роботи. Гостям заходу учениця  Мотенко Наталія презентувала 

свою роботу. 

Випускниця 11-А класу Бурмістренко Катерина виступила з темою 

«Питання сьогодення: Я і Світ».  У ході свого виступу учениця підвела всіх 

присутніх до обговорення питань круглого столу. 

В кінці обговорення кожен з присутніх повинен був для себе обрати три 

пріорітетних права. 

В 2012-2013 навчальному році учні гімназії вивчали наступне: 

 спецкурси  з права: 

 права дитини – 6-А клас; 

 вчимося бути громадянами – 7-А клас; 

 практичне право – 8-А клас; 

 ми - громадяни України – 9-А клас; 

 основи публічного права України – 10-А клас; 

 основи приватного права України – 11-А клас; 

 факультативи з права: 
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 Я і Закон – 5-А клас; 

 кроки до права – 6-А клас; 

 держава та право України, їх значення для розвитку людства – 7-А клас; 

 кроки до демократії – 8-А клас; 

 податкове законодавство – 9-10 класи; 

 громадянська освіта; основи демократії – 11-А клас. 

Під час проведення гімназійних заходів забезпечується виконання 

методичних рекомендацій щодо використання державної символіки. 

Кожен навчальний тиждень (понеділок) навчальні заняття розпочинаються 

з виконання Державного Гімну України та Гімну гімназії «Діалог». 

Протягом навчального року проводилася дієва співпраця гімназії з 

бібліотекою №133, завідуюча Іваненко К.Г., вона також Голова батьківського 

комітету гімназії. Багато спільних заходів проведено на виконання акції «16 

днів проти насилля». Учні гімназії прийняли участь у наступних заходах, які 

проводила бібліотека: 

 «Діти та недійне насилля – проблеми та тенденції»; 

 «Насилля в сім’ї: як з ним жити і чи варто з ним жити?»; 

 «Рабство в літературі»; 

 «Безпечна школа без насилля»; 

 «Серцем покликані до милосердя» - зустріч з волонтерами. 

        Гімназія «Діалог» проймала участь у конкурсі на кращу право-освітню 

роботу і зайняла ІІ місце серед закладів освіти району. 

Керуючись ключовими нормативними документами у сфері освітньої 

політики гімназія визначила метою сучасного освітнього процесу формування 

необхідних компетенцій учнів, надання ґрунтовних знань з різних предметів, 

формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовної і 

морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, 

вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. 

Діти – це живе життя і життя прекрасне, і ставитися до них треба, як до 

товаришів і громадян, поважати їхнє право на радість і обов’язок 

відповідальності. 

ІІІ. Державно-громадське управління освітою в навчальному закладі.       

      Діяльність «трикутника», участь батьківського комітету в організації 

навчально-виховного процесу. 

  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 своєчасна допомога, яка являється важливим чинником у 
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поліпшенні рівня освітньої та виховної діяльності. 14 вересня 2012 року 

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 2012-2013 навчальному році.  

До складу 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. 

 21 вересня 2012 року проведено засідання «трикутника» на якому укладено 

угоду про співпрацю. Угоду підписали: директор гімназії Кузьминець Л.П., 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г., Голова Ради учнівського 

самоврядування Кулеша Данило. 

Члени батьківського комітету гімназії прийняли участь у батьківських зборах 

5-х класів на яких обговорили питання «Роль батьків у адаптації учнів 5-х 

класів до умов навчання в школі ІІ ступеню». 

Активну допомогу батьківській комітет гімназії надав у підготовці та 

проведенні свята  «Низький уклін тобі, учителю!» до Дня працівників освіти та 

відзначенні Новорічних свят. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. прийняла участь у врученні 

солодощів дітям-сиротам та дітям-інвалідам у День Святого Миколая. До Дня 

інваліда за рішенням батьківського комітету вручені подарунки дітям-

інвалідам, які навчаються в гімназії. 

У жовтні 2012 року відбулося засідання батьківського комітету спільно з 

адміністрацією гімназії на тему: «Спільні дії сім'ї та гімназії у вихованні та 

навчанні дітей у 2012-2013 навчальному році».  

 Двічі на рік в гімназії проводяться спільні збори педагогів, учнів, батьків на 

яких підводяться підсумки, затверджуються нові заходи направлені на покращення 

навчально-виховного процесу. Жодне свято в гімназії не обходиться без батьків, 

їхньої підтримки.  Особливу підтримку вони надають під час організації і 

проведення Новорічних свят, до Дня працівників освіти, свята Останнього 

дзвоника, Випускного вечора, проведенні гімназійних свят та інших заходів. 

Батьківські комітети класів надали допомогу в організації та проведенні 

автобусних екскурсій в міста Будапешт, Відень та в оздоровленні дітей в Болгарії.  
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Разом з батьківськими комітетами класів проводиться обстеження умов, в яких 

виховуються діти-сироти та діти з багатодітних сімей. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. являється членом Ради по 

попередженню правопорушень неповнолітніми гімназії. 

 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. 

Діяльність 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 самофункціонування. Тільки тоді маса проблем 

навчання і виховання будуть пов'язані і розв'язуватимуться на належному рівні. 

    Саме тому розвитку учнівського самоврядування в гімназії «Діалог» надають 

великого значення. 

    Рада учнівського самоврядування обрана на загальній конференції гімназії. 

Очолює раду - голова та його заступник, в структурі ради є 8 комісій: 

 1. Навчальна – дисциплінарна. 

 2. Комісія здоров 'я і спорту. 

 3. Комісія дозвілля. 

 4. Комісія соціального захисту та милосердя. 

  5. Туристська — краєзнавча комісія. 

  6. Комісія позашкільних та шефських зв 'язків. 

  7. Інформаційна комісія. 

  8. Фінансово-трудова комісія. 

В кожному класі гімназії діє учнівське самоврядування. В масштабі гімназії 

його об’єднує Рада учнівського самоврядування, яка обрана на учнівській 

конференції гімназії. Очолював Раду Голова, учень 9-Г класу Кулеша Данило. 

В складі інформаційної комісії є учнівська лекторська група та редколегія 

багатотиражної газети «Велика перерва». 

7 грудня в гімназії було проведено День самоврядування. 
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        За добрим звичаєм школярі цього дня виконують обов’язки адміністрації 

та вчителів навчального закладу. Це чудова можливість для учнів спробувати 

свої сили на керівній посаді. Захід розпочався із щоденної наради директора, 

обов’язки якого виконував президент ради учнівського самоврядування Кулеша 

Данило та адміністрації у складі:  

 виконуючого обов’язки заступника директора з ВР - Бродецького Ігоря; 

 виконуючої обов’язки  заступника директора з НМР – Петрук Вікторії; 

 виконуючої обов’язки заступника директора з НВР – Мокіної Вікторії; 

 виконуючого обов’язки заступника директора з АГЧ – Оборського 

Євгена.  

Кожен із учасників заходу був заздалегідь проінформований своїм 

наставником про план дій що до внутрішнього розпорядку дня. Учні дуже 

відповідально поставилися до своїх нових обов’язків  тож склалось враження, 

що все відбувається насправді. Згідно затвердженого плану були проведені такі 

дії: 

 визначено кількість дітей що запізнилися на перший урок, проведена 

виховна бесіда в присутності класного керівника; 

 визначено кількість дітей що прийшли до школи без належної учнівської 

форми, виказана догана, проведена виховна бесіда; 

 здійснено контроль за економією електроенергії у приміщені гімназії; 

 здійснено соціальне опитування серед учнів усіх класів на тему: «Чи 

подобається вам день шкільного самоврядування? Ваші відгуки та 

пропозиції»; 

 проведено заключну нараду, в присутності діючого директора та 

заступників директора, підведені підсумки по виконаній роботі. 
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Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами. 

В 2012-2013 навчальному році гімназія «Діалог» співпрацювала з 

благодійною організацією «Український центр Порозуміння» та Укрваїнським 

науково-методичним 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 Українського 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: 

 Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної 

моралі; 

 Міжнародним благодійним фондом «Молодь за права людини»; 

 Міським Товариством тверезості та здоровя; 

 Київським міським центром здоровя; 

 Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської 

молод 

Організація внутрішньошкільного 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 на 2012-2013 навчальний рік. Складено 

розклади роботи басейну, факультативів та додактових занять. 

   З метою координації дій вчителів-предметників щодо організації 

навчально-виховного процесу протягом навчального року було здійснено низку 

різного за видами контролю, а саме:  
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1. 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. 

2. Персональний контроль. 

 Протягом 2012-2013 навчального року під контролем знаходилися 

вчителі–предметники, що підлягали атестації: 

 Корнелюк Т.Є. – вчитель фізики; 

 Онищенко В.Б. – вчитель фізики; 

 Поліщук Л.О.- вчитель біології. 

3. Оперативно-якісний контроль. 

Метою оперативно-якісного контролю: відстежити протягом навчального 

року якість знань, умінь і навичок учнів з математики, геогафії, біології  у 5-11 

класах.  

Метою контролю: 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 ОЯК з математики в 5-их класах (жовтень, 2012 р.) 
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Клас П.І.П. учителя Кількість 
учнів класу 

Кількість, що 
виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  
успішності  

5-А Маркова Г.М. 28 26 4 14 8 - 100 69 

5-Б Маркова Г.М. 24 22 5 16 1 - 100 95 

5-В Красна Т.В. 20 17 4 12 1 - 100 94 

5-Г Мельник О.К. 20 15 3 5 7 - 100 53 
 

 

 
 

 результати ОЯК з математики   в 9-их класах (листопад, 2012 р.) 
Клас Предмет  П.І.П. учителя К-ть 

учнів 
класу 

К-ть, що 

виконували 
роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успіш
ності  

9-А 

 

алебра  Маркова Г.М. 25 15 2 5 8 - 47 100 

геометрія Маркова Г.М. 25 16 - 7 3 6 44 63 

9-Б 

 

алебра  Слєпакова Н.І. 28 24 2 11 7 4 54 83 

геометрія Слєпакова Н.І. 28 24 - 7 14 3 29 87 

9-В алебра  Маркова Г.М. 17 12 2 3 5 2 50 83 

геометрія Маркова Г.М. 17 13 2 4 3 4 46 69 

9-Г  алебра  Слєпакова Н.І. 28 23 4 9 6 4 57 83 

геометрія Слєпакова Н.І. 28 20 2 7 8 3 45 85 
 

 
 результати ОЯК з математики в 5-их класах (листопад, 2012 р.) 

Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

Кількість, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

5-А Маркова Г.М. 34 28 12 12 4 - 86 100 

5-Б Мельник О.К. 27 23 7 13 3 - 87 100 

5-В Мельник О.К. 29 24 10 12 2 - 92 100 

5-Г Маркова Г.М. 28 25 13 9 4 - 88 100 
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 результати ОЯК з математики в 11-их класах (лютий, 2013 р.) 
Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів 
класу 

К-ть, що 

виконували 
роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішн
ості  

11-А математика  Рожкова Т.Ф. 23 14 2 6 4 2 57 86 

11-Б алебра  34 27 14 9 4 - 85 100 
 
 

 
 результати ОЯК з біології  в 9-их класах (лютий, 2013 р.) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

К-ть, що 

виконували 
роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успіш
ності  

9-А біолгія Поліщук Л.О. 25 20 3 15 2 - 90 100 

9-Б  Поліщук Л.О. 28 20 1 18 1 - 95 100 

9-В  Усатенко Л.Г. 17 17 2 14 1 - 94 100 

9-Г  Поліщук Л.О. 28 27 5 16 6 - 78 100 
 

 
 результати ОЯК з географії  в 9-их класах (квітень, 2013 р.) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя К-ть 

учнів 

класу 

Кількість, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успіш

ності  

9-А географія Кушнір В.С. 25 19 3 14 2 - 89 100 

9-Б  Шкоденко Н.М. 28 21 3 13 5 - 76 100 

9-В  Кушнір В.С. 17 14 3 10 1  93 100 

9-Г  Кушнір В.С.  28 25 8 17 - - 100 100 
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 результати ОЯК з математики в 5-их класах (квітень, 2013 р.) 
Клас П.І.П. учителя К-ть учнів 

класу 
Кількість учнів, 
що виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  
успішності  

5-А Маркова Г.М. 28 27 1 12 9 5 48 82 

5-Б Маркова Г.М. 22 21 1 11 9 - 57 100 

5-В Красна Т.В. 20 17 2 8 5 2 50 90 

5-Г Мельник О.К. 20 18 1 9 5 3 56 83 
 

 
 

Результати підсумкових контрольних робіт з математики за 2012-2013 н.р. 
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5-А 28 25 матем-ка 7 28 7 28 8 32 3 12 88 56 Маркова Г.М. 

5-Б 22 19 Матем-ка 8 42 10 53 1 5   100 95 Маркова Г.М. 

5-В 20 17 Матем-ка 5 30 10 60 2 10 - - 100 82 Красна Т.В. 

5-Г 20 19 Матем-ка 5 26 9 47 4 21 1 5 95 74 Мельник О.К. 

6-А 33 28 Матем-ка 4 14 17 61 4 14 3 11 89 75 Маркова Г.М. 

6-Б 26 23 Матем-ка 2 9 11 48 8 35 2 9 91 57 Мельник О.К. 

6-В 28 25 Матем-ка 4 16 11 44 7 28 3 12 88 60 Мельник О.К. 

6-Г 28 24 Матем-ка 3 13 15 63 4 17 1 4 92 75 Маркова Г.М. 

7-А 25 24 Алгебра 2 8 9 38 12 50 1 4 96 46 Мельник О.К. 

 25 23 геометрія 3 13 10 43 10 44   100 57  

7-Б 26 24 Алгебра 3 13 12 50 9 37   100 63 Мельник О.К. 

 26 24 геометрія 2 8 13 54 9 38   100 63  

7-В 25 22 Алгебра 2 9 12 55 6 27 2 9 91 64 Мельник О.К. 

  24 геометрія 6 25 12 50 6 25   100 50  

7-Г 18 15 Алгебра 1 5 5 33 7 47 2 13 87 40 Рожкова Т.Ф. 

  14 геометрія   9 64 4 29 1 7 93 64  

8-А 27 25 Алгебра 5 20 5 20 15 60   100 40 СлєпаковаН.І. 

 27 25 Геометрія 1 4 5 20 14 56 5 20 80 24 СлєпаковаН.І. 

8-Б 30 29 Алгебра 2 7 18 62 8 28 1 3 97 69 СлєпаковаН.І. 

 30 28 Геометрія 2 7 17 61 7 25 2 7 93 68 СлєпаковаН.І. 
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8-В 29 27 Алгебра 2 7 21 78 4 15   100 85 Маркова Г.М. 

 29 27 Геометрія 1 4 17 63 9 33   100 67 Маркова Г.М. 

8-Г 15 15 Алгебра 1 7 7 49 4 29 2 15 87 53 СлєпаковаН.І. 

 15 14 Геометрія - - 4 29 8 59 2 12 86 14 СлєпаковаН.І. 

9-А 25 19 Алгебра 3 16 8 42 5 26 3 16 84 58 Маркова Г.М. 

 25 18 Геометрія 1 5 9 50 7 39 1 5 94 55 Маркова Г.М. 

9-Б 28 27 Алгебра 9 33 14 52 4 15   100 85 СлєпаковаН.І. 

 28 25 Геометрія 3 12 8 33 12 48 2 11 92 44 СлєпаковаН.І. 

9-В 18 15 Алгебра 4 27 8 53 3 20   100 80 Маркова Г.М. 

 18 16 Геометрія 4 25 7 47 4 25 1 6 94 69 Маркова Г.М. 

9-Г 28 24 Алгебра 6 25 13 54 5 21   100 79 СлєпаковаН.І. 

 28 24 Геометрія 2 8 11 46 9 38 2 8 92 54 СлєпаковаН.І. 

10-А 24 23 Матем-ка 4 17 4 17 14 62 1 4 96 35 Рожкова Т.Ф. 

10-Б 24 18 Алгебра 4 22 13 72 1 6 - - 100 94 Красна Т.В. 

 24 23 Геометрія 6 26 12 52 5 22 - - 100 78 Красна Т.В. 

10-В 22 14 Алгебра - - 9 65 5 35   100 65 Красна Т.В. 

 22 13 Геометрія - - 8 62 5 38 - - 100 62 Красна Т.В. 

11-А 23 18 Матем-ка  6 33 7 38 4 23 1 6 94 72 Рожкова Т.Ф. 

11-Б 34 26 Алгебра 11 42 11 42 4 16 - - 100 85 Рожкова Т.Ф. 

 34 26 Геометрія 5 19 16 62 5 19   100 81 Рожкова Т.Ф. 
           

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. 

Графік внутрішкільного контролю на 2012-2013 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               

українська література              

англійська мова              

математика                

історія                  

природничі предмети                 
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економіка               

право              

захист Вітчизни              

фізична культура              

інформатика             

7 Контроль проведення  факультативів                

8 Контроль проведення додаткових курсів                

9 Стан зошитів учнів                

10 Стан журналів обліку факультат. занять                

11 Стан журналів обліку додаткових  курсів                

12 Стан щоденників                 

13 Обладнання кабінетів                

14 Виконання програм               

      Протягом 2012-2013 навчального року  згідно з планом роботи гімназії 

застосовувались такі форми внутрішкільного  контролю: 

 колективна; 

 взаємоконтроль; 

 самоконтроль; 

 адміністративний плановий контроль; 

 адміністративний регулюючий контроль. 

       Класно-узагальнюючий контроль:  

 5-ті класи – жовтень – листопад 2012року; 

 9-А  клас – грудень 2012 року; 

 10-А клас – січень-лютий 2013 року; 

 7-Г клас – березень 2013 року  

 11-А клас – лютий 2013 року; 

 11-Б клас – березень-квітень 2013 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 приділено вивченню класних колективів 5-их 

класів, аналізувалися навчальні досягнення учнів-п’ятикласників з основних 

предметів навчального плану. Результати контролю було вивчено і 

проаналізовано на педагогічній раді. Нижче, як приклад, наведені графіки, що 

демонструють рівень навчальних досягнень учнів 5-их класів з української 

мови та англійської мови в І семестрі 2013-2013 н.р. 
 

Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % якості 

5-А Зуєва Л.Б. 25 10 10 5 0 80% 

5-Б Куценко В.В. 15 2 6 5 2 53% 

5-В Куценко В.В. 16 2 5 6 3 44% 

5-Г Тихоненко Ю.М. 10 2 9 0 0 100% 
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Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % якості 

5-А Таранченко О.М. 12 4 5 3 0 75% 

5-Б Маркова І.А. 17 4 7 6 0 65% 

5-В Таранченко О.М. 13 1 5 4 3 46% 

5-Г Яковленко В.В. 16 0 10 5 1 63% 
 

 

 
Оперативно-якісний контроль.  

З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів 9-их  класів з  

основних предметів інваріантної складової навчального плану, в період з 14 по 

19 березня 2013 року здійснено оперативно-якісний контроль рівнів навчальних 

досягнень учнів 9-их та 11-их класів з української та англійської мови. 
 

Аналіз зрізів знань показав наступні результати: 

Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

9-А 

 

Тихоненко Ю.М. 7 0 2 5 0 28% 

Куценко В.В. 10 2 3 5 0 50% 

9-Б 

 

Сердюк А.М. 9 3 4 2 0 78% 

Крижанівська О.Б. 12 3 4 4 1 58% 

9-В Куценко В.В. 14 0 7 7 0 50% 

9-Г Тихоненко Ю.М. 12 0 2 9 1 17% 

Сердюк А.М. 14 6 8 0 0 100% 
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Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

11-А Сердюк А.М. 19 5 11 3 0 84% 

11-Б 

 

Тихоненко Ю.М. 11 2 9 0 0 100% 

Сердюк А.М. 14 7 6 1 0 93% 
 

 
 

Клас П.І.П. учителя Кількість, що 
виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % якості 

 9-А 

  

Колісник А.В. 7 0 3 4 0 43% 

Маркова І.А. 10 1 4 5 0 50% 

9-Б Таранченко О.М. 11 3 5 3 0 72% 

Маркова І.А. 12 0 4 6 2 33% 

9-В Колісник А.В 16 1 10 5 0 69% 

9-Г Міхальова А.В. 12 2 4 4 2 50% 

Таранченко О.М. 11 3 4 4 0 64% 
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Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % якості 

11-А Яковленко В.В. 10 4 6 0 0 100% 

11-Б 

 

Міхальова А.В. 14 6 6 2 0 86% 

Яковленко В.В. 16 5 8 3 0 81% 
 

 
Метою контролю було визначення рівнів сформованості мовних, в тому 

числі,  комунікативних умінь і навичок з означених предметів. 

Адміністративні контрольні роботи з філологічних предметів були 

проведені в період з 14 по 21 травня 2013 року.   

Результати контрольних робіт відображені в таблиці: 

Клас Кільк 

всього 

Писали П.І.П.вчителя ВР ДР СР ПР % 

якості 

% 

успішн. 

Українська мова 

   Зуєва Л.Б.       

5-А 28 24  4 14 6 - 75% 100% 

8-А 15 14  5 6 3 - 73% 100% 

9-А 12 12  4 8 - - 100% 100% 

9-Б 16 15  7 8 - - 100% 100% 

10-А 11 11  3 8  - 100% 100% 

10-Б 20 15  3 8 4 - 73% 100% 

          

   Куценко В.В.       

6-В 15 14  2 9 3 - 79% 100% 

8-А 14 13  3 8 2 - 85% 100% 

8-Б 14 11  6 4 1 - 91% 100% 

8-В 14 13  2 9 2 - 85% 100% 

8-Г 8 8  - 6 2 - 75% 100% 

10-А 11 11  3 7 1 - 91% 100% 

11-А 16 11  2 6 3 - 73% 100% 

   Крижанівська О.Б.       

5-Б 32 32  1 15 16 - 50% 100% 

6-А 32 30  6 10 13 1 53% 97% 

7-Б 30 27  - 11 14 2 41% 93% 

9-Б 15 13  3 8 1 1 85% 92% 

10-В 15 13  1 9 3 - 77% 100% 

11-Б 28 27  2 13 10 2 56% 93% 

   Тихоненко Ю.М.       
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5-Г 33 31  5 19 7 - 77% 100% 

6-Б 29 21  9 10 2 - 91% 100% 

8-Г 12 11  - 9 2 - 82% 80% 

10-В 14 11  4 6 1 - 82% 100% 

11-Б 19 14  1 11 2 - 86% 100% 

   Шиленко І.І.       

7-В 26 21  3 9 9 - 57% 92% 

8-Б 16 13  1 6 5 1 54% 92% 

8-В 17 16  1 8 7 - 56% 100% 

11-А 14 13  1 6 6 - 54% 100% 

   Сердюк А.М.       

9-А 12 11  3 7 1 - 91% 100% 

6-Г 27 22  1 10 9 2 50% 91% 

6-Б 17 14  - 4 9 1 29% 93% 

7-А 32 29  - 8 15 6 28% 79% 

7-Г 21 21  - 3 11 7 14% 67% 

5-В 30 26  4 14 8 - 69% 100% 

Англійська мова 

   Міхальова А.В.       

6-А 16 16  3 9 4 - 75% 100% 

6-Б 17 16  5 5 6 - 62% 100% 

9-Г 14 14  5 7 2 - 86% 100% 

11-Б 21 20  5 12 3 - 85% 100% 

8-Г 8 8  3 5 - - 100% 100% 

10-В 15 12  5 5 2 - 83% 100% 

11-А 15 15  6 7 2 - 87% 100% 

   Маркова І.А.       

6-Б 15 13  4 5 4 - 69% 100% 

8-А 15 12  6 5 1 - 92% 100% 

8-Б 14 9  6 2 1 - 89% 100% 

8-В 17 16  4 12 - - 100% 100% 

9-А 14 14  - 12 2 - 86% 100% 

9-Б 17 17  3 12 2 - 88% 100% 

10-А 9 8  3 4 1 - 38% 100% 

   Яковленко В.В.       

5-А 14 11  1 8 2 - 82% 100% 

5-Б 16 15  4 7 4 - 73% 100% 

7-А 15 14  1 2 10 1 21% 93% 

7-Б 15 15  1 6 8 - 47% 100% 

8-А 15 15  2 7 6 - 60% 100% 

8-Б 17 13  3 10 - - 100% 100% 

11-А 14 14  1 9 4 - 77% 100% 

11-Б 12 10  - 4 6 - 40% 100% 

   Колісник А.В.       

5-А 14 12  8 4 - - 100% 100% 
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5-В 15 13  8 3 2 - 85% 100% 

6-Б 13 10  4 5 1 - 90% 100% 

6-В 15 10  1 5 4 - 60% 100% 

7-А 16 11  1 7 3 - 73% 100% 

7-В 12 8  5 3 - - 100% 100% 

Німецька мова 

   Пастушенко Л.П.       

5-А 14 13  2 5 6 - 53% 100% 

5-Б 16 14  2 8 4 - 71% 100% 

5-В 15 10  - 8 2 - 80% 100% 

5-Г 15 15  1 5 7 2 40% 87% 

6-А 16 14  1 8 5 - 64% 100% 

6-Б 16 13  - 6 6 1 46% 92% 

6-В 15 14  - 5 9 - 36% 100% 

6-Г 14 14  4 4 6 - 58% 100% 

7-А 16 15  1 5 8 1 40% 93% 

7-Б 16 14  3 10 1 - 92% 100% 

7-В 13 11  3 7 1 - 90% 100% 

7-Г 21 20  5 9 6 - 70% 100% 

   Філаретова А.О.       

5-В 15 12  3 8 1 - 91% 100% 

5-Г 16 15  4 8 3 - 80% 100% 

6-А 16 14  - 9 5 - 61% 100% 

6-Б 13 8  - 5 3 - 63% 100% 

8-А 12 11  - 5 6 - 45% 100% 

8-Б 15 15  4 11 - - 100% 100% 

8-В 15 12  - 7 5 - 58% 100% 

8-Г 8 6  - 1 4 1 17% 83% 

9-А 13 12  - 7 5 - 58% 100% 

9-Б 16 16  - 6 10 - 38% 100% 

10-А 9 8  4 4 - - 100% 100% 

10-Б 20 18  2 7 9 - 50% 100% 

10-В 16 10  3 7 - - 100% 100% 

11-А 12 10  1 6 3 - 70% 100% 

11-Б 28 25  1 11 13 - 48% 100% 

   Оксамит М.М.       

5-А 14 12  2 7 3 - 75% 100% 

5-Б 17 15  - 7 8 - 46% 100% 

6-Г 14 10  2 4 4 - 60% 100% 

7-А 16 14  - 11 3 - 78% 100% 

7-Б 16 14  - 13 1 - 92% 100% 

7-В 14 9  1 7 1 - 88% 100% 

8-А 17 14  - 11 3 - 78% 100% 

8-Б 15 12  1 9 2 - 83% 100% 

8-В 17 15  - 11 4 - 73% 100% 
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8-Г 12 11  - 8 3 - 72% 100% 

9-А 11 11  - 8 3 - 72% 100% 

9-Б 15 14  - 13 1 - 86% 100% 

10-А 13 12  2 10 - - 100% 100% 

10-В 12 12  - 12 - - 100% 100% 

11-А 15 13  1 8 3 - 75% 100% 

 

В рамках загальношкільного контролюпротягом навчального року 

здійснювався моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів. 

(аналіз контрольних робіт, зрізів знань, порівняльний аналіз результатів 

успішності учнів, тощо). 
 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 

результатами 2012-2013 навчального року 
Клас Кільк. 

учнів 

на 

початок. 

року 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

К-ть. 

на  

кінець 

семестру 

(року) 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні СР Учні 

ПР 

 

Якість Успіш. 

Всього  З них з 

однією 

оцінкою 

СР 

5-А 28 1 - 27 6 19 2 2 - 93% 100% 

5-Б 25 1 - 24 1 14 9 2 - 63% 100% 

5-В 19 - 1 20 - 17 3 2 - 85% 100% 

5-Г 20 - - 20 3 15 2 1 - 90% 100% 

6-А 31 - 2 33 3 22 8 7 - 78% 100% 

6-Б 28 2 - 26 1 15 10 1 - 62% 100% 

6-В 28 - - 28 1 15 12 1 - 57% 100% 

6-Г 28 - - 28 1 14 13 5 - 54% 100% 

7-А 19 - 6 25 1 11 13 3 - 46% 100% 

7-Б 28 4 - 24 2 12 10 - - 58% 100% 

7-В 28 3 - 25 - 14 11 3 - 56% 100% 

7-Г 19 1 - 18 - 4 12 4 2 22% 89% 

8-А 28 1 - 27 - 4 23 5 - 15% 100% 

8-Б 28 - 2 30 1 11 17 1 1 40% 97% 

8-В 28 - 1 29 1 9 19 8 - 34% 100% 

8-Г 17 2 - 15 - 3 12 4 - 20% 100% 

9-А 28 3 - 25 1 10 14 1 - 44% 100% 

9-Б 28 - - 28 1 13 14 4 - 50% 100% 

9-В 19 - - 19 1 6 12 2 - 37% 100% 

9-Г 28 1 1 28 3 12 13 5 - 54% 100% 

10-А 28 4 - 24 3 7 14 5 - 42% 100% 

10-Б 21 - 3 24 - 12 12 3 - 50% 100% 

10-В 22 - - 22 - 4 18 3 - 18% 100% 

11-А 35 1 - 34 6 16 12 2 - 65% 100% 

11-Б 23 - - 23 3 14 6 1 - 74% 100% 

Всього 632 24 20 628 39 295 291 75 3 53% 99,9% 
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Персональний  контроль. 

Протягом 2012-2013 навчального року підводилися підсумки вивчення   

продуктивності  викладацької діяльності, методичний рівень викладача, рівень 

сформованості певних навичок учителів, які атестуються в поточному 

навчальному році, а саме: 
№  П.І.Б. учителя Посада Категорія, на яку атестується 

1 Куценко Валентина 

Василівна 

Учитель української 

 мови та літератури 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії»  

2 Сердюк 

Алла Миколаївна 

Учитель української 

 мови та літератури 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 

3 Грудова  

Людмила Робертівна 

Учитель математики Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

4 Берегова 

 Ніна Анатоліївна 

Учитель німецької 

мови  

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 

5 Яковленко Володимир Учитель англійської Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

0

20

40

60

80

100

5 класи 6 класи 7 класи 8 класи 9 класи 10 

класи 

11 

класи  

2011 89 68 43 38 37 36 85

2012 82 62 48 29 47 37 68

Порівняння відсотку якості знань учнів 

 у І семестрі 2011-2012 н.р та І семестрі 2012-2013 н.р 
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ВР 10 6 3 2 6 3 9

ДР 65 66 41 27 41 23 30

СР 16 43 46 71 53 44 18

ПР 0 0 2 1 0 0 0

Результати успішності учнів5-11 класів  

у 2012-2013 навчальному році 

ВР 

ДР 

СР 

ПР 
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Віталійович мови категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

6 Онищенко 

Валерія Борисівна 

Учитель фізики Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

7 Корнелюк  

Тетяна Євгенівна  

Учитель фізики Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 

8 Максим 

Тетяна Анатоліївна 

Учитель географії та 

економіки 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

9 Білоус 

Ніна Євгенівна  

Учитель фізичної 

культури 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Вчитель-методист»  

10 Буряк  

Валентина Анатоліївна  

Учитель історії Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

11 Колісник 

Альона Василівна 

Учитель англійської 

мови 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

12 Дроздова 

Євгенія Вікторівна 

Учитель фізичної 

культури 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

            Було направлено на курсову перепідготовку до КМІУВ ім.Б.Д.Грінченка 

згідно графіка курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 2012-2013 

навчальний рік таких вчителів: 
№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Предмет Посада Категорія, 

яку має 

Категорія, 

на яку 

атестується 

Термін курсів 

1 Кузьминець Лариса 

Петрівна 

історія директор вища вища Жовтень-квітень 

2012-2013 

2 Свирида Анатолій 

Васильович 

фізична культура заступник 

директора 

вища вища Жовтень-квітень 

2012-2013 

3 Гаврилюк Жанна 

Миколаївна 

історія учитель вища вища 05.11-09.11.2012 

28.01-01.02.2013 

4 Лебідь Наталія 

Миколаївна 

укр. мова та 

література 

учитель вища вища 08.10-12.10.2012 

10.12-14.12.2012 

5 Слєпакова Надія 

Іванівна 

математика учитель вища вища 22.10-26.10.2012 

24.12-28.12.2012 

6 Кушнір Валентина 

Степанівна 

географія учитель вища вища 29.10-02.11.2012; 

28.12; 01-12.04. 

7 Поліщук Людмила 

Олександрівна 

біологія учитель друга перша 10.09-28.09.2012 

8 Музичук Тетяна 

Вікторівна 

інформатика учитель перша вища 01.10-05.10.2012 

03.12-07.12.2012 

9 Зборовська Олена 

Володимирівна 

інформатика  учитель перша вища 01.10-05.10.2012 

03.12-07.12.2012 

10 Белан Світлана 

Юріївна 

фізична культура учитель друга перша 11.02-01.03.2013 

11 Шило Іван  

Іванович 

Захист Вітчизни, 

людина і світ 

учитель вища вища 29.10-02.11.2012; 

28.12.2012 

 

Направлено у 2012-2013 навчальному році до Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка на курси 

підвищення кваліфікації з другого предмета з відривом від роботи  

педагогічних працівників, які проходитимуть атестацію в 2012-2013 

навчальному році. 
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№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Предмет Посада Категорія, 

яку має 

Категорія, на 

яку 

атестується 

Термін курсів 

1 Онищенко  

Валерія Борисівна 

природознавство, 

ОЗ    

учитель вища вища 04.03-15.03.2013 

2 Максим Тетяна 

Анатоліївна 

географія  учитель вища вища 12.11-16.11.2012 

04.02-08.02.2013 

3 Берегова Ніна 

Анатоліївна 

  художня 

культура 

учитель перша вища 14.01-25.01.2013 

 

Результати атестації педагогічних кадрів у 2012-2013 навчальному році 

наступні: 

 Білоус Н.Є., учителю фізкультури – підтвердити  відповідність 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню 

«вчитель-методист»;  

 Грудовій Людмилі Робертівні, учителю світової літератури та художньої 

культури–підтвердити відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії»; 

 Максим Т.А., учителю географії та економіки – підтвердити   

відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;  

 Онищенко В.Б., учителю фізики, основ здоров’я, природознавства та 

астрономії – підтвердити відповідність кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»; 

 Яковленку В.В., учителю англійської мови – підтвердити   відповідність 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

 Береговій Н.А., учителю світової літератури та художньої культури – 

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліствищоїкатегорії»;  

 Корнелюк Т.Є., учителю фізики, основ здоров’я, природознавства  та 

астрономії – присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»;  

 Куценко В.В., учителю української мови та літератури – присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліствищоїкатегорії»; 

 Сердюк А.М., учителю українськоїмови та літератури – присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

 Буряк В.А., учителю історії – присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»; 

 Дроздовій Є.В., учителю фізкультури - присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії»; 

 Колісник А.В., учителю англійської мови – присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії». 
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     На заключному засіданні атестаційної комісії 2012-2013 навчального року 

складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2017-2018 

навчального року. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кузьминець 

Лариса  

Петрівна 

Міхальова 

Алла 

Валентинівна 

Заболотна  

Світлана 

Іванівна  

Крижанівська  

Олена Борисівна 

Куценко 

 Валентина 

Василівна 

Свирида  

Анатолій 

Васильович 

Красна 

Тамара 

Валеріївна 

Зуєва  

Лариса 

Борисівна 

Маркова  

Ганна 

Михайлівна 

Сердюк 

 Алла 

Миколаївна 

Гаврилюк  

Жанна 

Миколаївна 

Маркова 

Ірина 

Анатоліївна 

Толстенко 

 Людмила 

Миколаївна 

Мельник  

Олена Климівна 

Грудова 

 Людмила 

Робертівна 

Лебідь  

Наталія 

Миколаївна 

Шевчук 

Надія  

Сергіївна 

Оксамит  

Микола 

Михайлович 

Філаретова 

Алевтина 

Олександрівна 

Берегова 

 Ніна 

Анатоліївна 

Слєпакова 

Надія  

Іванівна 

Шкоденко 

Наталія 

Миколаївна 

Рожкова 

Тетяна 

Федорівна 

Труба  

Світлана 

Петрівна 

Яковленко 

Володимир 

Віталійович 

Кушнір 

Валентина 

Степанівна 

Усатенко 

Людмила 

Григорівна 

Вепренцева 

Світлана 

Іванівна 

Тихоненко  

Юлія 

Миколаївна  

Онищенко 

 Валерія 

Борисівна 

Поліщук  

Людмила 

Олександрівна 

Зборовська 

Олена 

Володимирівна 

Крижановська 

Наталія 

Михайлівна 

 Максим 

 Тетяна 

Анатоліївна 

Музичук 

Тетяна  

Вікторівна 

Щупляк 

Наталія 

Геннадіївна 

Таранченко 

Ольга 

Михайлівна 

 Білоус 

Ніна  

Євгенівна  

Белан 

Світлана  

Юріївна 

Крижановський 

Валерій 

Григорович 

  Буряк  

Валентина 

Анатоліївна  

Шило 

Іван  

Іванович 

Кулик 

Надія  

Іванівна 

  Колісник 

Альона 

Василівна 

Конопля 

 Наталія 

Анатоліївна 

Кондратюк  

Ольга  

Валеріївна 

  Дроздова 

Євгенія 

Вікторівна 

Шиленко 

Інна  

Ігорівна 

   Корнелюк 

Тетяна 

Євгенівна 

Жук  

Марина 

Олександрівна 

    

Осташко 

Тетяна Петрівна 

    

Мельник  

Надія Павлівна 

    

Овдій  

Віра 

Олександрівна 
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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 14.12.2012 року здійснено попереджувальний 

контроль учителів-філологів на предмет  виконання програм за І семестр 2012-

2013 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 дотримуються 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:  

Стан ведення ділової документації, а саме, документи, щозберігаються у 

кабінеті заступника директора з навчально-виховноїроботи: 

 матеріалидержавноїпідсумковоїатестації; 

 книга облікупідсумківвнутрішнього контролю; 

 розкладуроків; 

 класніжурнали 5-11 класів; 

 журнал обліку індивідуальногонавчання;  

 книга наказів з кадровихпитань; 

 книга облікутрудовихкнижок; 

 книга облікупідсумківвнутрішнього контролю; 

 навчальні програми; 

 матеріалиоблікунавчаннядітей у мікрорайонігімназії; 

 книга облікупедагогічнихпрацівників; 

 особовісправипрацівниківгімназії; 

 атестаційніматеріалипедагогічнихпрацівників; 

 статистичназвітність, нормативно-правовадокументація. 

Стан трудової виконавчої дисципліни вчителів та допоміжного персоналу; 

Стан навчальних кабінетів та їх методичне забезпечення 

Коригуючий контроль. 

Здійснювався з метою надання методичної допомоги вчителям з 

невеликим досвідом роботи, молодим спеціалістам: 



144 
 

 Буряк Валентині Анатоліївні, учителю історії; 

 Жук Марині Олександрівні, педагогу-організатору; 

 Дроздовій Євгенії Вікторівні, учителю фізкультури; 

 Колісник  Альні Василівні, учителю англійської мови; 

 Коноплі Наталії Анатоліївні, учителю права; 

 Мадян Майї Олександрівні, психологу; 

 ШиленкоІнні Ігорівні,  учителю української мови та літератури; 

 Труба Світлані Петрівні,  учителю фізичної культури. 

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. 

Оперативний аналіз ( аналіз щойно проведеного уроку, заходу). 

Результати  внутрішньошкільного  контролю протягом 2012-2013 

навчального року фіксувалися в книзі контролю в адміністративній частині. 

Медико-педагогічний контроль.  

Відповідно до ч. 10 ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», 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 вихованням 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 забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів гімназії «Діалог» 

протягом   2011-2012 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 
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контролю за фізичним 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;  

 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 фізичного 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; 
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 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); 

Станом на 05.11.2012  року всі учні гімназії «Діалог» пройшли 

обов’язковий щорічний медогляд і були розподілені на групи для занять 

фізкультурою.  

18. З боку органів державного управління, органів управління освітою, 

зокрема, районного управління освіти, Головного управління освіти і науки, 

фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації, контрольно-ревізійного управління УО, прокуратури 

Дарницького району м. Києва  протягом   2012-2013 навчального року було 

здійснено ряд перевірочно-контролюючих заходів. 

Об’єктами контролю були: 

 кадрове забезпечення навчального закладу; 

 штатний розклад; 

 режим роботи техперсоналу; 

 стан ведення трудових книжок та особових справ працівників; 

 книги обліку особового складу; 

 стан статистичної звітності; 

 робота бухгалтерії; 

 стан організації навчально-виховного процесу; 

 стан матеріально-технічної та методичної бази гімназії; 

 робота курсів з надання додаткових платних освітніх послуг 

 планування роботи навчального закладу; 

 стан внутрішкільного контролю; 

 правильність визначення претендентів на нагородження медаллю «За  

високі досягнення в навчанні»; 

 правильність заповнення книги видачі документів про освіту. 

 

 

Директор гімназії «Діалог»                          Л.П.Кузьминець 

 


