1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад
педагогічного колективу тощо
Гімназія «Діалог» - середній загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ
ступеня з поглибленим вивченням економіки, права та іноземної мови. 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 серпня 2010 року №778, Статутом гімназії та іншими освітніми
нормативно-правовими документами.
Мова навчання – українська. На початок 2015-2016 навчального року в
гімназії сформовано 26 класів. Станом на 05 вересня 2015 року фактична мережа
класів представлена нижче:
Паралель

Кількість
класів

Кількість
учнів
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Станом на 01 червня 2016 року кількість учнів становить 683 особи.
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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 54 педагогічних працівники, включаючи соціального педагога,
педагога-організатора, бібліотекаря, інженера з ІКТ. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Гімназія укомплектована педагогічними
кадрами на 100%.
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Предмет

Українська мова і література
Математика
Історія
Англійська мова
Економіка і географія
Право
Фізика і астрономія
Біологія
Хімія
Інформатика
Світова література
Німецька мова
Трудове навчання
Образотворче мистецтво
Фізична культура
Музика
Основи захисту Вітчизни
Психологія

Кількість учителів

6
5
3
5
3
1
3
2
1
3
3
3
2
1
5
1
1
2

На сьогоднішній день в гімназії працює:
 37 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії або 69% від загальної
кількості вчителів;
 4 спеціаліста першої кваліфікаційної категорії – 7%;
 8 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії – 15%;
 4 спеціалістів – 7%;
 1 молодший спеціаліст – 2%.
За віком педагогічні працівники розподіляються таким чином:
 до 30 років – 9 учителів або 17% від загальної кількості вчителів;
 від 31 до 40 років – 8 учителів або 15%;
 від 41 до 50 років – 12 вчителів або 22%;
 від 51до 55 років – 8 вчителів або 15%;
 понад 55 років – 17 вчителів або 31%.
За тривалістю стажу роботи педагоги гімназії розподілилися таким чином:
 до 8 років – 9 осіб або 17% від загальної кількості вчителів;
 від 8 до 19 років – 8 осіб або 15%;
 від 20 до 29 років – 24 особи або 44%;
 від 30 і більше – 13 осіб або 24%
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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;
 Має науковий ступінь – 1 працівник:
 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії;
 «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 навчальновиховної роботи, учитель англійської мови;
 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи,
учитель фізкультури;
 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії;
 Лісіцина Лариса Борисівна – учитель української мови та літератури;
 Крижановський Валерій Григорович – учитель трудового навчання;
 Крижановська Наталія Михайлівна – учитель обслуговуючої праці;
 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови;
 Мельник Олена Климівна – учитель математики;
 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математик;
 Шило Іван Іванович – учитель основ захисту Вітчизни;
 Шкоденко Наталія Миколаївна – учитель географії та економіки;
 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель світової літератури;
 Заболотна Світлана Іванівна – учитель хімії
 Слєпакова Надія Іванівна – учитель математики
 Таранченко Ольга Михайлівна – учитель англійської мови
 Овдій Віра Олександрівна – учитель музики
 «Старший учитель» - 7 працівників:
 Дмитрієва Дар’я Миколаївна – учитель української мови;
 Кушнір Валентина Степанівна – учитель географії та економіки;
 Шевчук Надія Сергіївна – учитель фізики;
 Маркова Ганна Михайлівна – учитель математики;
 Сокура Ірина Василівна – учитель фізкультури;
 Мегрін Наталія Миколаївна – учитель української мови;
 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови;
 Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 10 працівників:
 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії;
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 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;
 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель світової літератури;
 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою;
 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови;
 Овдій Віра Олександрівна – учитель музики.
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
Гімназія «Діалог» в 2015-2016 навчальному році організовувала навчальновиховну та науково-методичну роботу відповідно до науково-методичної теми
«Удосконалення моделі економічного та правового навчання учнів шляхом
реалізації новітніх освітніх технологій»; теми з виховної роботи «Національнопатріотичне виховання гімназистів у сучасних умовах розвитку і становлення
України»; тем педагогічних рад, а саме:
Термін
проведення

Серпень

Жовтень

Листопад
Грудень

Лютий

Тема засідання

Проводить

Підсумки роботи гімназії в 2014-2015 навчальному році та
визначення пріоритетних напрямів роботи на 2015-2016 н.р.
Затвердження плану роботи гімназії на 2015-2016 навчальний
рік
Адаптація учнів 5-их класів до умов навчання у середній
ланці школи. (Аналіз рівнів навчальних досягнень та
результатів психологічних досліджень)

Директор
гімназії
Л.П.Кузьминець
Заступники директора

Соціальний педагог,
Психолог, учителіпредметники,
заступник директора з
ВР, класні керівники
Про роботу методичних об’єднань учителів і заходи щодо Заступники директора
підвищення її результативності.
Голови МО
Виконання навчальних програм та планів за І семестр. Заступник директора з
Результати успішності учнів 5-11 класів у І семестрі 2015- НВР
2016 н.р. Визначення претендентів на нагородження Золотою
(Срібною) медаллю та отримання свідоцтва «З відзнакою» за
курс базової середньої школи (за результатами І семестру).
Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності Заступники
школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку директора,
їхньої творчої активності.
учителі-предметники

4

Березень

Квітень

Травень

Травень
червень

Самоосвіта вчителів як складова системи внутрішкільної
методичної роботи. Самоаналіз власної діяльності та
самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної
майстерності педагога. Результати атестації педагогічних
кадрів у 2015-2016 навчальному році.
Шляхи реалізації концепції національного виховання
учнівської молоді, формування в неї національної
самосвідомості в умовах сучасної школи.
Результати перевірки стану навчальних кабінетів.
Підсумки організації навчально-виховного процесу у 20152016 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.

Атестаційна
гімназії

комісія

Заступники
директора.
Класні керівники
Заступники директора

А.В.Міхальова

3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та
повної загальної середньої освіти.
Протягом 2015-2016 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 «Діалог» закріплено такі будинки за адресами:
 вул. Кошиця, 7, 7-А;
 вул. Драгоманова, 15-А, 17;
 вул. Ахматової, 3-А, 5, 7/15;
 вул. Ревуцького, 20, 24/4, 30/1, 34, 34-А, 36/2.
І. Всього дітей шкільного віку в мікрорайоні – 657 осіб:
 охоплено навчанням – 657 осіб;
 не охоплено навчанням – немає;
 знято з обліку дітей, не охоплених навчанням у 2015-2016 навчальному
році – не було;
 поставлено на облік у 2015-2016 навчальному році – немає.
ІІ. Відомості по гімназії
Кількість учнів гімназії, які пропустили уроки (протягом 10-ти і більше днів
підряд) в 2015-2016 навчальному році: всього – 79, із них:
 через хворобу – 56
 за заявою батьків – 12
 без поважних причин – 1
 з інших причин (участь в спортивних змаганнях, оздоровлення) – 10
Кількість актів, надісланих в РУО та в службу у справах дітей в 2015-2016
навчальному році про факти ухилення дітей від навчання в десятиденний термін – 4
(Лопатін Ілля Григорович – учень 6-А класу).
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ІІІ. Заходи щодо залучення дітей шкільного віку до навчання:
 систематична робота з боку:
 класних керівників;
 заступника директора гімназії з виховної роботи;
 психолога гімназії;
 ради учнівського самоврядування;
 представників батьківської громади з батьками учнів, які схильні до
систематичного невідвідування занять;
 переведення таких учнів на інші форми навчання (зокрема, екстернатну).
 аналіз причин самовільного залишення учнями ЗНЗ:
 відсутність дієвих важелів впливу на батьків таких учнів, оскільки основна
причина невідвідування ними навчальних занять полягає в несприятливій родинній
ситуації, це по-перше, і по-друге, (і це можна вважати наслідком першого);
 особливості характеру, психічний стан таких дітей.
 де розглядалось (заслуховувалось) питання:
 на засіданнях Ради навчального закладу;
 в комісії з профілактики правопорушень;
 на нарадах при директорі;
 на батьківських зборах класів;
 на засіданнях батьківських комітетів;
 на консультаціях з психологом.
4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу.
Методична робота з педагогічними працівниками в гімназії «Діалог» у
поточному навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти
України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та
іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у
2015-2016 Навчальному році.
У процесі методичної роботи здійснювалося підвищення наукового рівня
вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх
реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних
дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику
передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій,
збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання,
вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої
допомоги з теорії та практичної діяльності.
Зміст методичної роботи в гімназії та її організація відображені в розділі
річного плану «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу».
Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Від
інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність
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учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в
сучасних умовах».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою в гімназії була створена методична рада, до
складу якої ввійшли заступники директора гімназії, керівники методичних
об’єднань, психолог, досвідчені вчителі гімназії.
Члени ради організовують і координують методичну роботу в гімназії:
розглядають на своїх засіданнях важливі питання навчально-виховного процесу,
затверджують плани роботи методичних об’єднань, розглядають питання
педагогічної майстерності, вивчення і впровадження педагогічного досвіду,
інноваційних технологій, результативність форм методичної роботи.
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
 затвердження плану проведення предметних декад у 2015-2016 навчальному році;
 обговорення навчальних програм з базових дисциплін, підручників,
рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів;
 організація роботи «Школи молодого вчителя»;
 робота з обдарованими дітьми;
 роль методичних об’єднань у розвитку творчості вчителів та учнів,
підвищенні якості навчання.
Розглядались поточні питання: результати контрольних робіт, виконання
навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних
досягнень учнів та інше.
З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної
колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в
гімназії працюють методичні об’єднання:
Метою роботи вчителів МО є підвищення фахової майстерності вчителів.
Завдання:
1. Реалізація Державних освітніх стандартів і впровадження інноваційних технологій в роботі.
2. Активізація роботи по виконанню положень програми «Обдарована дитина».
3. Створення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів.
4. Здійснення нових підходів до організації навчання й виховання
5. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду.
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СТРУКТУРА
Н А У К О В О–М Е Т О Д И Ч Н О Ї Р А Д И
ГІМНАЗІЇ «ДІАЛОГ»
МЕТОДИЧНЕ об’єднання
вчителів іноземних мов
голова Маркова І.А.

МЕТОДИЧНЕ об’єднання
вчителів математики та
інформатики
голова Рожкова Т.Ф.

МЕТОДИЧНЕ об’єднання
вчителів історії та правознавства
голова Гаврилюк Ж.М.
МЕТОДИЧНІ
ОБ’ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ

МЕТОДИЧНЕ об’єднання
вчителів фізичної культури
голова Белан С.Ю.
МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів
української мови та літератури
голова Лісіцина Л.Б.
МЕТОДИЧНЕ об’єднання
класних керівників
голова Тихоненко Ю.М.

МЕТОДИЧНЕ об’єднання
вчителів географії, економіки,
біології голова Шкоденко Н.М.

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів
образотворчого мистецтва, музики та
трудового навчання
голова Крижановська Н.М.
МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів
зарубіжної літератури
голова Толстенко Л.М.

МЕТОДИЧНЕ об’єднання
вчителів фізики та хімії
голова Онищенко В.Б.

Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано
залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.
Щороку проводяться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні
удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з
різних галузей навчально-виховного процесу.
Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де
обговорюють, проводять, аналізують:
 результати навчально-виховної роботи;
 динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
 результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації);
 діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення
їх до різних видів позаурочної діяльності;
 аналіз стану викладання предметів;
 стан виконання навчальних планів і програм;
 використання інтерактивних технологій, їх ефективність;
 стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку
особистості;
 робота факультативів, гуртків;
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 стан позакласної роботи вчителів з предметів;
 система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
 результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
 аналіз роботи за рік та перспективне планування.
На кожному засіданні МО вчителі знайомляться з новинками науковометодичної та науково-педагогічної літератури.
Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:
1. Самоосвіта вчителів.
2. Атестація і творчі звіти педагогів.
3. Курсова перепідготовка;
4. Семінари-практикуми.
5. Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
6. Участь у роботі предметних тижнів та нарад.
7. Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових
дисциплін.
8. Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками
уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів.
Усі засідання методичних об’єднань проводились згідно з планом роботи. До
засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми,
відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням. Робота
методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки,
фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

2013

вища

Методист

42

10-а,б,в

2014

2013

вища

26

2013

-

II

Методист,
кандидат пед. наук
Спеціаліст

-

ІІ

Спеціаліст

6

7-а,б;8-а;9-а,б,в;
10-а,б,в; 11-аб,в
5-а,б,в,г; 6-а,б,в,г;
8-б,в,г; 9-г
5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а,
10-а, 11-а, 7-в,г,
9-б,а,г, 10-в

Звання

7

Класи в яких
викладав

Категорія

2014

Стаж роботи

Рік проходження
останніх курсів

Кузьминець
Лариса Петрівна
Гаврилюк
Жанна Миколаївна
Буряк Валентина
Анатоліївна
Конопля
Наталія Анатоліївна

Рік проходження
останньої атестації

ПІП вчителя

Звіт методичного об’єднання вчителів історії та права
1. Кількісний та якісний склад МО

2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема
Методика вдосконалення новітніх освітніх
викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін

технологій

З якого року МО працює над
даною темою
у 2014
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3. Теми самоосвіти вчителів МО
ПІП вчителя

Тема самоосвіти

З якого
року
працює
над
темою

Гаврилюк
Жанна
Миколаївна

«Інноваційні методи формування 2014
духовних цінностей учнів на
уроках історії України з теми
культури».

Конопля
Наталія
Анатоліївна

Формування
громадянської 2014
свідомості учнів через розвиток
критичного мислення на уроках
історії та правознавства.
Методика вдосконалення освітніх 2014
технологій, як засіб формування
ключових
та
предметних
компетентностей учнів на уроках
історії.

Буряк
Валентина
Анатоліївна

Результативність роботи

1.Відкритий урок у 7-А класі:
«Іконопис – складова культури».
2. Відкритий урок у 8-А класі на тему
«Високе Відродження»
3.Друковані роботи
Гаврилюк Ж.М.:
- Методичні умови реалізації УКЗ
(уроки культурологічного змісту) у
шкільному курсі історії України на
прикладі 8-9 класів / Ж.Гаврилюк//
Історія в рідній школі: наук.метод.
журн. 2015. № 3. С. 25-35.
- Реалізація культурологічного змісту
на уроках історії України у 8-9
класах/ Ж.Гаврилюк// Історія в рідній
школі: наук.метод. журн. 2016. № 5.
Відкритий урок у 5-А класі на тему
«Всі діти мають право ходити до
школи і розвивати свої дібності».
Відкритий урок у 5-А класі на тему
«Міські таємниці, або Вулиці та
площі України, як свідки минулого».

4. Тематика засідань МО
№ засідання

1

Тема засідання

Питання, які розглядалися на засіданнях

Про підсумки роботи кафедри
за 2014-2015 навчальний рік та
основні завдання вивчення
історії та правознавства на
2015-2016 навчальний рік.

1. Аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік
та обговорення плану роботи кафедри на новий
навчальний рік.
2. Знайомство з Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін МО та з
Концепцією національно-патріотичноговиховання дітей
і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітейі молоді та методичних
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання yзагальноосвітніх навчальних закладах.
3. Огляд новин науково-методичної літератури з питань
педагогіки та викладання предметів суспільствознавчих
дисциплін.
4. Підтвердження навантаження. Затвердження календарних планів.
5. Затвердження екскурсійної програми МО історії та
правознавства.
6. Участь у міжнародних та всеукраїнських навчальних
проектах.
7. Визначення напрямів роботи з обдарованими дітьми й
тем науково-дослідницьких робіт гімназії
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2

Методичні
рекомендації
проведення шкільної олімпіади
та
особистісно-орієнтований
підхід до навчання гімназистів
та розвиток творчих здібностей

3

Організація
індивідуальної
роботи з гімназистами як
необхідна
умова
розвитку
їхньої творчої обдарованості та
організація
навчальної
діяльності учнів

4

Організація
навчальної
діяльності гімназистів і творчоособистісне
зростання
педагогів МО

5

Звіт про роботу МО історії та
правознавства

1.Робота з обдарованими дітьми:
Вибір та затвердження тем для дослідницької роботи
МАН. Проведення шкільної олімпіади.
2. Взаємовідвідування уроків.
3. Навчально–методичне забезпечення уроків історії та
основ правознавства.
4. Огляд фахових періодичних видань.
1. Про організацію передзахисту науково-дослідницьких
робіт з МАН.
2. Розробка матеріалів до пробного ЗНО.
3. Затвердження календарних планів на II семестр.
Робота з обдарованими дітьми:
Проведення декади історії та основ правознавства.
Захист робіт МАН.
1. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках
історії та правознавства.
2. Підготовка та проведення до ЗНО.
3.Особистісне
зростання
педагогів
кафедри
суспільствознавчих наук як мета та результат
педагогічного процесу.
4.Огляд науково-методичної літератури, інструктивних
матеріалів та нормативних документів.
1. Звіт вчителів МО.
2. Звіт про роботу кафедри.
3. Перспективи навантаження вчителів кафедри
суспільствознавчих та правових наук.
4. Пропозиції щодо змісту методичної роботи з
педколективом у наступному навчальному році, її
структури, форми, напрямів.
5. Поповнення навчально-методичних матеріалів.

5. Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду
Автор

Адреса досвіду

МалієнкоЮ.Б. Метод кабінет
Мацейків Т.І. лабораторії
суспільствознавчих
дисциплін Інституту
педагогіки

Тема досвіду

Дидактичні матеріали для
формування історичних
компетентностей учнів з
курсу 7 класу «Середні віки»,
«Питання культури у курсі
історії України»

Хто вивчає

Тип
розробки

Гаврилюк Ж.М. посібник

6. Організація позакласної роботи з предмета
Гаврилюк Ж.М. була учасником
XVIII
Українсько-польської комісії експертів з питань
удосконалення шкільних підручників історії та
географії, що працювала в Чернівцях з 29 вересня по
1 жовтня. Одночасно з Комісією відбувся
Всеукраїнський семінар методистів та вчителів
історії, організований Міністерством освіти і науки
України та Інститутом «Ткума», а також Фінал ХІІ Міжнародного конкурсу творчих
робіт учнів, студентів та вчителів «Уроки війни та Голокосту - уроки
толерантності». Ідея полягала в тому, щоб науковці-історики поспілкувались з
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учителями та учнівською молоддю, а педагоги та студенти могли «притягнути до
відповідальності» вчених. І це вдалося дуже добре! Були не тільки доповіді,
засідання, але й відкриті дискусії, питання до авторів підручників, яких зібралось, до
речі, чимало: С.Кульчицький, Т.Ладиченко, О.Давлєтов, П.Вербицька, О.Гісем,
І.Щупак. Пізнавальними та цікавими були також екскурсія Чернівецькими вулицями
та поїздка до Хотинської фортеці.
З 17.02 по 23.02.2016 року в гімназі проходила
декада історії та правознавства. Відкриття декади
розпочалося
історично-культурною
компо-зицією
«Стрітення Господнє», проведеною учнями 11-Б класу
під керівництвом вчителя історії Гаврилюк Ж.М. та
класним керівником Таранченко О.М..
18 лютого 2016 року відбувся захід приурочений
до 160 років від дня народження Софії Русової, під
керівництвом вчителів історії Гаврилюк Ж.М. та Буряк
В.А.,на який завітала директор ЦБС Дарницького
району, Заслужений працівник культури України –
Оксана Володимирівна Головата. Гімназисти із
зацікавленням слухали її розповідь про Софію Русову
(Ліндфорс), яка все своє життя будила громадянство, українців, до усвідомлення
своєї власної гідності, про тих видатних людей ХІХ століття, які змогли допомогти
їй зрозуміти душу українського народу, її індивідуальність, красу мови.
Оксана
Володимирівна
також
зачитала
учнямдеякіуривки з книги СофіїРусової «Мемуари.
Щоденник».
19 лютого 2016 року у нашій гімназії 11-В
класом був проведений урок-реквієм, присвячений
пам’яті загиблих під час Революції Гідності,
«Небесній Сотні».
Завершував декаду традиційно проект під
назвою «Дух епохи», мета якого полягала у тому,
щоб учні 9-11 класів, інсценізуючи події певного
десятиріччя двадцятого століття, заздалегідь обраного
прозорим методом жеребкування, змогли передати
його атмосферу глядацькій аудиторії.
Конопля Н.А., учитель правознавства у рамках декади провела різноманітні
правові заходи мета яких:
 розвиток пізнавальних можливостей в учнів;
 сприяння вихованню в учнів демократичних цінностей;
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 сприяння формуванню в учнів духовно-моральних цінностей, виховання
патріотизму, поваги до себе
та членів суспільства, людяності, гідності,
толерантності.
5-А клас, конкурс творчих робіт «Я дитина, я
маю права та потребую їх захисту».

6-А клас, конкурс
творчих робіт на тему:
«Мої
пропозиції
до
Конвенції прав дитини».
7-А клас, конкурс «Краща Конституція 7-А
класу».

Найкращі роботи учнів були відзначені та нагороджені почесними призовими
місцями.
Протягом декади також відбулась виставка газет на історичну та правову
тематику.
На кафедрі створені лекційні групи, де відповідно віковим особливостям були
підготовлені лекції, виховні години до пам’ятки дат і подій.
Традицією гімназії стало проведення уроків–реквіємів, усних історичних
журналів на різноманітну тематику:
 Визволення Києва;
 «Прости, нас пам´яте, прости»;(усний вечір роковин Голодомору);
 Декларація прав людини;
 Свято Соборності України;
 Пам’яті героїв Крут;
 Історично-літературна композиція «Дух епохи».
8. Участь у проведенні заходів для вчителів району, міста.
Гаврилюк Жанна Миколаївна
 член жюрі ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії;
 З 2006-2016 рр. – експерт, член ревізійної комісії Інституту інноваційних
освітніх технологій;
 Рецензент конкурсних підручників з історії України та всесвітньої історії;
 Член комісії Амбулаторії інтерактивних педагогічних технологій Академії
педагогічних наук по розробці програмних вимог ЗНО на 2008-2016 рр.;
 Куратор педпрактики студентів історичного факультету НПУ імені
М.Драгоманова та НДУ ім. Т.Шевченка;
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 член Предметної експертної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів
підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 член журі олімпіади з історії;
 член оргкомітету олімпіади з правознавства;
 член журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу–захисту науководослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України;
 автор 30 друкованих робіт у збірниках АПН України та Всеукраїнських
науково–методичних журналах.
Буряк Валентина Анатоліївна:
 семінар «Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, як культурно-науковий центр: аспекти співпраці з Київською Малою академією
наук учнівської молоді»;
 «Інтелект-турнір»;
 член журі олімпіади з історії;
 член оргкомітету олімпіади з правознавства.
Вчитель правознавства Конопля Наталія
Анатоліївна є організатором ряду заходів в рамках
ПАШ ЮНЕСКО в гімназії, а саме: конференція
«Чорнобиль стукає у серце» (блок правознавців).
Звіт методичного об’єднання вчителів математики та інформатики
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП

Красна Т.В.
Рожкова Т.Ф.
Слєпакова Н.І
Маркова Г.М.
Мельник О.К.
Мушто В.М.
Северенюк О.А.

Рік
останньої
атестації

Рік
останніх
курсів

2015
2015
2013
2011
2011
2016

2014
2014
2012
2015
2016
2016

Категорія

Вища
Вища
Вища
Вища
Вища
вища

Звання

Стаж
роботи

Вчитель-методист
Вчитель-методист
Вчитель-методист
Старший вчитель
Вчитель-методист
Молодий спеціаліст

33
47
24
22
25
28
1

Класи, в яких
викладав

6г,8в,г
6а,6в,7а,б,в,10а
5б,в,11а,б,в
5а,г, 8а,б, 9аг, 7г
9б,в,10б,в,6б
5, 7, 9, 11
6,7,8

2. Методична тема, над чкою працює МО вителів математики та інформатики:
Методична тема
Інтерактивні методи роботи на уроках математики та інформатики з
метою розвитку творчої особистості учнів.

З якого року МО працює
над даною темою
2015

3. Теми самоосвіти вчителів МО. Результативність роботи вчителя над темою
ПІП

Рожкова Т.Ф.

Тема самоосвіти

Інтерактивні методи навчання з
метою розвитку творчої
особистості учня

З якого року
вчитель
працює над
темою

2015

Результативність роботи

Доповідь, методика
нестандартних уроків.
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Мельник О.К.
Слєпакова Н.І
Маркова Г.М.
Красна Т.В.
Мушто В.М.
Северенюк О.А.

Тестова перевірка знань, умінь і
навичок учнів з математики
Розробка тестових завдань для 11
класів з метою узагальню-ючого
контролю знань учнів.
Дидактичні ігри на уроках
математики, як засіб активізації
навчальної діяльності учнів
Використання педагогічних
програмних навчальних засобів
на уроках математики
«Методика проведення занять
(лекційних, практичних) з MS
Wordу 11 класі»
Тестова перевірка знань, умінь і
навичок учнів з інформатики

2013

Тести, методика контролю знань

2015

Відкритий урок в 5-б класі

2013

Доповідь, методика проведення
ігр на уроках математики

2015

Доповідь, методика застосування
програмних навчальних засобів
на уроках
Проведено дослідження, розроблені уроки, методичні рекомендації, підготовлена доповідь
Тести, методика контролю знань

2015

2015

4. Тематика засідань МО
№
1

2

Тема засідання
Опрацювати інструктивно-методичний лист про вивчення математики та
інформатики у 2015-2016 н.р.
Використання педагогічних
програмних навчальних засобів на
уроках математики

3

Інтерактивні методи навчання з
метою розвитку творчої особистості
учня

4

Різноманітний контроль знань учнів
8,10 класів на уроках інформатики

5

Тестова перевірка знань,умінь і
навичок учнів з математики

Питання, які розглядалися на засіданнях
1.Нормативи перевірки зошитів.
2.Обговорення тем самоосвіти на 2015-2016 н.р.
3.Вимоги щодо ведення класних журналів
1.Організація роботи з обдарованими учнями
(підготовка до конкурсу МАН). 2.Математична
олімпіада І етап. 3.Організувати декаду математики
та інформатики. 4.Новинки методичної літератури
1.Наукова конференція учасників конкурсу МАН
(презентація дослідницьких робіт)
2.Обговорення новинок з методики викладання
математики.
1.Обмін досвідом з питання тестового контролю
знань з математики та інформатики
2.Обговорення взаємовідвіданих уроків
3.В методичну скарбничку
1.Огляд та обговорення періодичних видань з питань
комп’ютеризації навчального процесу
2.Аналіз роботи методичного об’єднання
3.Провести анкетування вчителів МО з метою
виявлення пропозицій щодо плану роботи на
наступний навчальний рік

5. Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду
(вказати тему над якою працює МО або вчителі)
ПІП вчителя
Мушто В.М.

Тема передового педагогічного
досвіду
Використання методу проектів при
вивченні інформатики

Автор передового педагогічного
досвіду

6. Робота з учителями-початківцями
ПІП вчителя
Северенюк О.А.

ПІП навставника
Мушто В.М.

Заходи, які буди проведені
Допомога у роботі з документацією:
планування, ведення класних журналів.
Допомога у підготовці звітньої документації.

календарне
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7. Організація позакласної роботи з математики та інформатики
11 жовтня 2015 року 2 команди учнів 6-Б класу
гімназії «Діалог» взяли участь у змаганні
Київського
турніру
юних
математиків
«Математичний Занзібар» для учнів 4-6 класів,
який відбувся на факультеті кібернетики
Київського національного університету ім. Т.
Шевченка. Серед 6-х класів було 27 команд ліцеїв
та гімназій м. Києва. Команди гімназії «Діалог»
підготували
та
супроводжували
вчитель
математики Мельник О.К. та класний керівник
Шевчук Н.С.
З 09.11.15–20.11.15 в гімназії була проведена
декада математики та інформатики
Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури
та художньої культури
1. Кількісний та якісний склад
ПІП вчителя

Рік
проходження
останньої
атестації

Рік
проходження
останніх
курсів

Категорія

Звання

Стаж
роботи

Толстенко Людмила
Миколаївна
Грудова Людмила
Робертівна
Берегова
Ніна Анатоліївна

2014

2015

Вища

Вчительметодист

39

2012

2013

Вища

32

2012

2013

Вища

23

Класи
в яких викладав у 20152016 н.р.

7бв,9абв,
11абв,10а.
5авг,6абвг,
10абв.
5б,7вг,
8абвг,9г.

2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема

З якого року МО працює над даною темою

Формування на уроках зарубіжної літератури з 2012 року
моральних
компетенцій
з
використанням
інформаційних технологій

3. Теми самоосвіти вчителів. Результативність роботи вчителя над даною темою
ПІП вчителя

Толстенко
Людмила
Миколаївна
Грудова
Людмила
Робертівна
Берегова
Ніна
Анатоліївна

Тема самоосвіти

З якого року
вчитель працює над
даною темою

Вплив IT на розвиток 2015р
активності, самостійності,
творчих
можливостей
кожного школяра
Навчальний діалог як засіб 2012р
формування
свідомого
читача
Розвиток
життєвих 2012р
компетенцій
учнів на
уроках світової літератури
шляхом
впровадження
інноваційних технологій

Результативність роботи

Відкритий урок «Ідейний зміст і
художня
структура
повісті
Вольтера «Простак»
Відкритий урок «Моральні
проблеми в байках Івана
Андрійовича Крилова. Яскравість
алегоричних образів»
Відкритий
урок
«Рюноске
Акутогава «Павутинка». Майстер
японської новели. Втілення ідеї
про моральну справедливість у
новелі. Філософський зміст твору»
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4. Тематика засідань МО
№
1

Тема засідання
Нормативні документи.

2

Формування
1. Діяльнісний підхід до формування компетентної особискомпетентної особистості тості. Толстенко Л.М.
вчителя та учня.
2. Розвиток компетенції та творчої активності вчителів-словесників, популяризація діяльності через блоги. Грудова Л.Р.
3. Методи і прийоми роботи з дітьми, що мають прогалини у
знаннях. Берегова Н.А.
4. Новини з семінарів. Ознайомлення з ППД учителів міста
через блоги. Грудова Л.Р.

3

Впровадження
новітніх Web ресурсів

1. Сучасні педагогічні технології навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти. Берегова Н.А.
2. Впровадження новітніх Web ресурсів у навчальному закладі. Грудова Л.Р.
3. Дистанційні форми роботи. Толстенко Л.М.
4. Про підсумки районної олімпіади. Толстенко Л.М.
5. Новини з семінарів. Мережа професійного спілкування
Грудова Л.Р.
6. Аналіз роботи МО за І семестр. Толстенко Л.М,

4

Результати
навчальної діяльності.

1. Проектування сучасного освітнього середовища засобами
Інтернет-технологій. Грудова Л.Р.
2. Педагогічний практикум. /Члени МО, представлення
проектів на власних блогах; характеристика роботи /
3. Шляхи та засоби підвищення рівня читацьких компетенцій
учнів. Вироблення рекомендацій (5-6). / Члени МО /
4. Новини з семінарів. Мережа професійного спілкування «Я –
вчитель», впровадження ППД учителів. Грудова Л.Р.
5. Різне

5

Аналіз роботи
2015-2016 н.р.

МО

Питання, які розглядалися на засіданнях
1. Основні завдання МО на 2015-2016 н. р. Затвердження
плану роботи МО на 2015-2016 н.р.
2. Рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у
новому 2015-2016 н .р. Опрацювання Державного стандарту з
філологічних дисциплін. Характеристика програм та
підручників з предметів. Затвердження календарного
планування з предметів.
3. Підходи Державного
стандарту (компетентнісний,
особистісно орієнтований, діяльнісний ). Формування базових
компетентностей (мовної, мовленнєвої, соціокультурної,
діяльнісної)
4. Атестація члена МО. Толстенко Л. М
5. Структура планування і проведення методичних декад.
6. Різне

за 1. Результати методичної роботи. Самоаналіз шляхів
формування компетентної особистості.
2. Результати роботи з обдарованими учнями: індивідуальна
та групова позакласна діяльність.
3. Результати навчальної діяльності. Виконання програм з
предметів.
4 Про стан реалізації Концепції Державної мовної політики
5. Аналіз роботи МО за 2015-2016 н.р.
6. Анкетування.
7. Планування роботи МО на 2016-2017 н.р.
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5. Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду
ПІП вчителя

Тема передового педагогічного досвіду

Толстенко
Людмила Миколаївна

1. Формування культурологічної природи
осмислення художнього твору учнями основної
школи на уроках зарубіжної літератури.
2. Роль художніх перекладів у розвитку культурного
діалогу між народами (Цикл уроків 7 клас)
3. Засоби інтерактивного навчання (Формування
підприємливості й ініціативності школярів)

Грудова
Людмила Робертівна
Берегова
Ніна Анатоліївна

Автор передового
педагогічного
досвіду
Пітерська Олена,
вчитель року – 2014
Пітерська Олена,
вчитель року – 2014
Зіменкова Наталя

6. Організація позакласної роботи з предмета
За традицією предметні декади у нашій гімназії починаються із зарубіжної
літератури.
05 жовтня відбулося святкове відкриття декади.
Учнів та вчителів зустрічали зранку біля входу герої
балад: славетний Робін Гуд, король Лір та три його
доньки, герої комедії Ж.Б.Мольєра «Міщанин-шляхтич»
- пан Журден, із донькою Люcіль та маркізою
Доріменою.
Вони
запрошували бажаючих взяти участь у декаді.
В 11-А класі було проведено диспут «Чи
існує в світі відчуження між людьми?» (за новелою
Ф.Кафки «Перевтілення»).
У 9-х класах учні розповідали про виховний
потенціал комедії «Міщанин-шляхтич» Ж.Б. Мольєра, який був чудовим знавцем
людських сердець і геніальним митцем Прищеплюють любов до класичної
літератури не тільки вчителі, а й працівники музеїв,
актори театрів.
Учні 11-х класів були запрошені до музею
М.Булгакова, щоб почати
роботу на
уроках
над
найвідомішим
романом
«Майстер та Маргарита»
який був опубліковано в 1966 року, через 26 років після
смерті автора.
Учні 5-А класу відвідали музей О.Кошиця та
подивились виставу «Поліанна» в театрі на Липках, яка справила незабутнє
враження щирістю та простотою героїні. Після перегляду
діти почали грати в гру «Радість», яку придумала
Поліанна.
Учні 5-х класів взяли участь у літературно-музичній
композиції «Осінні етюди». Прозвучала поезія світових
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класиків про осінь під музики П.І.Чайковського з альбому «Пори року».
Серед учнів 6-х класів відбувся концерт на
кращого читача байок Езопа, І.А. Крилова, Лафонтена.
Учні інсценували улюблені байки світових класиків.
На конкурсі стіннівок, малюнків до творів світової
літератури переможцями виявились учні 5-А, 5-Г класів.

Звіт методичного об`єднання вчителів української мови та літератури
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП вчителя

Рік
проходження
останньої
атестації

Рік
проходження
останніх
курсів

Категорія

Звання

Стаж
робо
ти

Лісіцина Лариса
Борисівна
Сердюк Алла
Миколаївна

2015-2016

2015-2016

вища

2012-2013

2011-2012

вища

Учитель- 29
методист
26

Крижанівська
Олена Борисівна

2011-2012

2015-2016

вища

23

Куценко Валентина
Василівна
Тихоненко
Юлія Миколаївна

2012-2013

2011-2012

вища

20

2011-2012

2008-2009

перша

15

Мегрін
Наталія Миколаївна

2015

2014

вища

Старший
вчитель

31

Дмитрієва
Дар’я Миколаївна

2015-2016

2014

вища

Старший
вчитель

15

Класи,в яких
викладав
у 2015-2016 н.р.

8-А – 9-А
6-В ,7-А,
10-А,10-Б,
10-В,11-А,
11-Б ,11-В
5-А,5-В,6-А,
6-Г,8-А,9А,
9-В,11-В
7-Г, 8-Б
5-Г,6-Б,6-В,
7-Б,7-В,8-В
9-Б,9-Г
5-Б, 6-Б, 8-Б,
8-Г, 9-Б,В,
10-А,10-Б, 11-Б
5-Г,5-А 10-В

2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема
Новітні освітні технології на уроках української мови та літератури

З якого року МО працює
над даною темою
2012

3. Теми самоосвіти вчителів МО. Результативність роботи вчителя над даною темою
ПІП вчителя

Тема самоосвіти

З якого року
вчитель
працює над
даною темою

Лісіцина
Лариса
Борисівна

Новітні освітні методи
викладання української мови
та літератури

Сердюк
Алла
Миколаївна

Інноваційні методи
2013
підвищення мовної культури та
грамотності учнів на уроках
української мови та літератури

2011

Результативність роботи

Районний захід присвячений 160річниці від дня народження
І.Франка «Тричі мені являлася
любов
Розробка уроку з теми «Леся
Українка. «Давня казка»» (8 клас)
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Крижанівська
Олена
Борисівна
Куценко
Валентина
Василівна

Тихоненко
Юлія
Миколаївна

Дмитрієва
Дар’я
Миколаївна

Мегрін
Наталія
Миколаївна

Новітні освітні методи
навчання на уроках української
мови
Розвиток мислення і мовлення
учнів у процесі вивчення
шкільного курсу української
мови та літератури як
необхідна передумова
реалізації новітніх освітніх
технологій
Елементи народознавства на
уроках української мови та
літератури як засіб виховання
духовної культури дитини з
використанням новітніх
технологій
Розвиток комунікативних
здібностей учнів на уроках
української мови та літератури
як необхідна передумова
реалізації новітніх освітніх
технологій
Інноваційні технології
навчального процесу у
розвитку творчих здібностей
учнів на уроках української
мови та літератури

2012

Розробка уроку з теми «Групи слів
за значенням. Антоніми» (5 клас)

2013

Диктант-тест з теми «Двоскладне
речення» (8 клас), картки до теми
«Двоскладне речення» (8 клас),
творчі літературні диктанти по
творчості М.Коцюбинського (8 клас

2012

Розробка уроку з теми «Характеристика образів Мирослави, Тугара
Вовка, Максима з повісті І. Франка
«Захар Беркут» (8 клас).

2014

Районний захід присвячений
160 річниці від дня народження
І.Я.Франка «Тричі мені являлася
любов»

2015

Опорні схеми до теми «Просте
речення» (8 клас); Частини мови
(6 клас)

4. Тематика засідань МО
№

1.

Тема засідання
Нормативно-правове забезпечення
навчально-виховного процесу з
української мови та літератури в
2015-2016 н.р.

2.

Педагогічна підтримка
обдарованості

3.

Формування в учнів ІКТграмотності й уміння працювати з
інформацією

Питання, які розглядалися на засіданнях
1. Ознайомлення з програмами з української мови та
літератури, чинними у 2015-2016 н.р.
2. Вивчення Листа Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України «Щодо інструктивно-методичних
рекомендацій із базових дисциплін».
3. Вивчення вимог до оформлення сторінки класного
журналу і перевірки зошитів з української мови й
літератури.
4. Вивчення критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів з української мови та літератури.
5. Затвердження плану роботи шкільного методичного
об’єднання на 2015-2016 н.р.
1. Розвиток емоційного інтелекту учнів засобами
предмета «Українська мова та література».
2. Методи і форми роботи з обдарованими учнями.
3. Позакласна робота в процесі роботи з обдарованими
учнями.
4. Організація роботи з обдарованими учнями в школі у
2015-2016 н.р.
1. Використання учнями цифрових технологій,
комунікаційних мереж для здобуття нових знань.
2. Використання учнями комп’ютерних технологій як
інструмент для спілкування, досліджень, оцінювання
інформації.
3. Етичні/правові аспекти використання інфор-мації,
здобутої в Інтернеті.
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4.

Використанняелементів музейної
педагогіки на уроках української
мови та літератури та в
позаурочний час

5.

Підбиття підсумків роботи
методичного об’єднання в 20152016 н.р.

1. Упровадження учителями-словесниками ЗНЗ
елементів музейної педагогіки в навчально-виховний
процес.
2. Заслуховування звітів учителів української мови та
літератури, які атестуються.
3. Проведення декади української мови та літератури.
1. Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт за
ΙΙ семестр 2015-2016 навчального року та ДПА.
2. Про підготовку до проведення ДПА з української
мови та літератури.
3. Звіт про роботу методичного об’єднання протягом
2015-2016 навчального року.
4. Звіти вчителів про роботу протягом навчального
року.

5. Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду
ПІП вчителя

Тема передового педагогічного досвіду

Автор передового
педагогічного досвіду
Шингоф Ірини Леонідівни

Лісіцина
Лариса
Борисівна
Сердюк
Алла Миколаївна
Крижанівська
Олена Борисівна
Куценко Валентина
Василівна

Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови

Шингоф Ірини Леонідівни

Тихоненко
Юлія Миколаївна
Мегрін
Наталія Миколаївна

Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови
Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови

Шингоф Ірини Леонідівни

Дмитрієва Дар’я
Миколаївна

Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках української мови

Шингоф Ірини Леонідівни

Шингоф Ірини Леонідівни
Шингоф Ірини Леонідівни

Шингоф Ірини Леонідівни

6. Організація позакласної роботи з предмета
Уроки української літератури відкривають
широкі можливості не лише для пізнавальної
діяльності, а й для вияву творчої ініціативи школярів. У
цьому 15 вересня переконалися учні 10-В класу на
нестандартному уроці української літератури (учитель
Дмитрієва Д.М.).
У листопаді 1997 року указом Президента України встановлено День
української писемності та мови, який відзначають
щороку 9 листопада, коли вшановується пам’ять
Нестора Літописця.
9 листопада гімназія разом з усією Україною
відзначала це свято.
Було проведено конкурс стіннівок, вчителі та
учні старших класів взяли участь у написанні
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радіодиктанту. П’ятикласники та шестикласники підготували літературно-музичну
композицію «Мово моя материнська, квітни в душі й на устах…».
З нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови в нашій гімназії були
проведені літературні читання «Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить».
Палко і трепетно звучали віршовані рядки про мову з вуст учнів 5-8 класів.
Хрещата Валерія, учениця 10-В класу, та
Сівакова Тетяна, учениця 6-А класу, взяли участь у
поетичному фестивалі асоційованих шкіл ЮНЕСКО
«На крилах надії». Учасники отримали сертифікати.

 Літературні читання «І знову линуть до нас
думи Кобзаря».
 Літературно-музична композиція до дня
народження Т.Г.Шевченка «Іду з дитинства
до Тараса» (Куценко В.В., Мегрін Н.М.)
 Виховний захід присвячений життєвому шляху Т.Г.Шевченка «Ти вірним
сином був свого народу» (Тихоненко Ю.М.)
 Виховний захід «Ліна Костенко. Справжнє і вічне», 7-А клас (Сердюк А.М.)
 Виховний захід присвячений життєвому
шляху Лесі Українки «Ні, я жива, я буду вічно
жити, я в серці маю те,що не вмирає», 6-А клас
(Крижанівська О.Б.)
 Районний захід присвячений 160 річниці
від дня народження І.Франка «Тричі мені являлася
любов» (Лісіцина Л.Б., Дмитрієва Д.М.).
Звіт методичного об’єднання вчителів іноземної мови
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП вчителя

Рік
проходження
останньої
атестації

Рік
проходження
останніх
курсів

Категорія

Звання

Стаж
роботи

Класи в яких
викладав у
2015-2016 н. р.

Маркова І.А.

2014-2015 2013-2014 вища

Вчитель- методист

42

5,6,8,9,10

Таранченко О.М.

2015-2016 2014-2015 вища

Вчитель- методист

23

5,8,10,11

Колісник А.В.

2012-2013 -

II

-

7

5,6,9,11

Ходченкова Ю.В.

2011-2012 -

II

-

9

6,7,8

ЯковленкоВ.В.

2012-2013 2011-2012 вища

25

5,6,7,8,9,10,11

Філаретова А.О.

2011-2012 2011-2012 вища

Старший вчитель

20

5,6,7,8,10,11

Пастушенко Л.П.

2013-2014 -

II

-

7

5,6,7,9,10,11

Водважко О.В.

2013-2014 2013-2014 II

-

10

7,8,9,10,11
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2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема
Розвиток монологічного мовлення на уроках
іноземної мови

З якого року МО працює над даною темою
2014р.

ПІП вчителя

Тема самоосвіти

З якого року
вчитель
працює над
даною темою

3. Теми самоосвіти вчителів МО. Результативність роботи вчителя над даною темою

Маркова І.А.

Використання лексичних
одиниць в граматиці

2014 р.

Таранченко О.М.

Методи вдосконалення
навичок читання на уроках
англійської мови

2013 р.

Колісник А.В.

Сучасні методики
викладання англійської мови

2015 р.

Ходченкова Ю.В.

Використання інтерактивних
методів при вивченні
граматики англійської мови

2013р.

Філаретова А.О.

Позакласна робота на уроках
німецької мови

2013р.

Пастушенко Л.П.

Розвиток навичок аудіювання 2014 р.
на уроках німецької мови

Водважко О.В.

Використання країнознавчої
інформації на уроках
німецької мови

2013 р.

Результативність роботи

Розробка мультимедійних уроків
домашнього читання для 6 класів по
твору А. КонанДойля «Пригоди
Шерлока Холмса»
Розробка мультимедійних уроків для
6, 8 класів по темам «Моя родина»,
«Мій робочий день», «Мій вихідний
день»
Розробка мультимедійних уроків для
6, 9 класів по темам «Віртуальна
подорож до Лондона», «Бінарний
урок з носієм мови Робертом
Хартіганом за підручником Success»
Розробка мультимедійних уроків для
6,7,8 класів по темам «Свята
Великобританії», «Умовні речення»,
«Пряма та непряма мова»
Розробка мультимедійних уроків для
5, 9 класів по темам «Тварини»,
«Захист навколишнього середовища»
Розробка мультимедійних уроків для
5, 7 класів по темам «Шкільні речі»,
«Подорож до Берліну»
Розробка мультимедійних уроківдля
8, 9 класів по темам «Національна
кухня Німеччини», «Свята в
німецькомовних країнах»

4. Тематика засідань МО
№
1.

2.

3.

4.

Тема засідання
Питання, які розглядалися на засіданнях
План роботи кафедри вчителів іноземних 1.План роботи кафедри вчителів іноземних
мов на 2015-2016 н. р. в 5-11 класах
мов на кожний місяць 2015-2016 н. р.
2.Адаптація учнів 5 класів.
Підведення підсумків роботи за перші місяці 1.Підведення підсумків роботи за перші
навчання.
місяці навчання.
Підготовка
до
проведення
районної 2. Підготовка до проведення районної
олімпіади з іноземних мов.
олімпіади з іноземних мов.
Робота з обдарованими дітьми.
3.Робота з обдарованими дітьми.
Підсумки
роботи
кафедри
вчителів 1.Підсумки
роботи
кафедри
вчителів
іноземних мов за 1 семестр 2015-2016 н. р.
іноземних мов за 1 семестр 2015-2016 н. р.
Аналіз районної олімпіади.
2.Аналіз районної олімпіади.
Аналіз контрольних робіт за 1 семестр.
3.Аналіз контрольних робіт за 1 семестр.
Підготовка та проведення декади іноземних 1.Підготовка та проведення декади іноземних
мов.
мов.
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Підсумки міської олімпіади з іноземних мов.
Участь гімназистів в написанні робіт МАН.
5.

2. Підсумки міської олімпіади з іноземних
мов.
3. Участь гімназистів в написанні робіт МАН.
Підведення підсумків 2015-2016 н. р. та 1.Підведення підсумків 2015-2016 н. р.
план роботи на наступний навчальний рік.
2.План роботи на 2016-2017 н.р.

5. Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду
ПІП вчителя
Ходченкова Ю.В.
Маркова І.А.
Колісник А.В.

Тема передового педагогічного
досвіду
«Мультисенсорненавчанняанглійсько
їмови з використанням мережі
Інтернет»
«Практична реалізація технології в
літніх мовних таборах»
«Сприйняття англомовного тексту
від носіїв мови на слух з
використанням методу «інтерв’ю»

Автор передового педагогічного
досвіду
Бизова Н.І., учитель англійської мови
Гімназії «Троєщина» Деснянського
району
Конкіна О.Ю., Соколова Л.П., гімназія
№ 144 м. Харків
Павленко Г.Є., фізико-математичний
ліцей №27, м. Харків

6. Наставництво
ПІП вчителя
Водважко О.В.

ПІП наставника
Маркова І.А.

Заходи, які були проведені
Відвідування уроків; методична допомога; методичні
консультації

7. Організація позакласної роботи з предмета
Основною метою діяльності МО вчителів іноземної мови є: залучення
вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи
педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів
викладання, іноземної мови, створення умов для роботи з обдарованими дітьми,
удосконалення інформаційних та комунікативних компетентностей членів,
методичного об’єднання.
Знайомство учнів з історією країни, мову якої
вивчають.
Вже доброю традицією стали візити гостей із
Великої Британії. Завдяки ним діти мають нагоду
почути
правильну
вимову,
поспілкуватись,
поставити запитання, отримати на них цікаві відповіді та дізнатись чимало цікавої
інформації.
Вчителі англійської мови провели відкриті
уроки для представника «Longman», методиста
Роберта Хартігана. Метою цих уроків було показати,
як наші учні працюють з підручниками «Longman».
В свою чергу, Роберт Хартіган дав відкриті уроки в
5-х та 6-х класах.
Також були проведені позакласні заходи на
країнознавчу
тематику
з метою розвитку
пізнавального інтересу до англомовних країн.
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Також були проведені відкриті уроки вчителями німецької мови з метою
поглиблення граматичних та країнознавчих знань.
А для 5-6 класів організовано інсценування казок та свято німецької абетки.

Звіт вчителів методичного об`єднання фізики та хімії
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП
вчителя

Категорія

Звання

Стаж
роботи

Рік
проходження
останньої
атестації

Рік
проходже
ння
останніх
курсів

Заболотна С.І.

2015

2014

Вища

Корнелюк Т.Є.

2013

2009

Вища

22

Онищенко В.Б.

2013

2012

Вища

24

Шевчук Н.С.

2014

2014

Вища

Методист

34

Старший вчитель

20

Класи в яких
викладав у 20152016 н.р.

11-А,Б,В, 10-А,Б,В
9-Б,В, 8-Б,В,Г
7-А,Б,В,Г
10-А,Б,В
8-А,Б,В,Г, 5-А,Б
11-А,Б, 7-А,Г
6-А,В, 5-А,Б,В,Г
11-В, 9-А,Б,В,Г
7-Б,В, 6-Б,Г

2. Методична тема над якою працює МО
Методична тема

З якого року МО працює над
даною темою
Формування наукового світогляду та розвиток творчого 2015 рік
мислення учнів на уроках фізики та хімії як мета їхньої
професійної підготовки

3. Теми самоосвіти вчителів МО
ПІП вчителя

Тема самоосвіти

З якого року
вчитель
працює над
даною темою

Заболотна С.І.

Використання
кейс- 2010
технології на уроках хімії

Корнелюк Т.Є.

Формування позитивної 2013
мотивації навчання на
уроках фізики засобами
інноваційних форм і
методів навчання

Результативність роботи

Виступ
на
МО
«Методика
узагальнення та систематизації знань
учнів на уроках хімії»
Відкритий урок «Вітаміни та їх вплив
на організм людини»
Конференція «2016 рік – рік пам’яті
ліквідаторів та жертв аварії на ЧАЕС»
Виступ на МО «Використання ІКТ
навчання на практичних заняттях з
фізики, природознавства, астрономії»
Конференція «Минуле і майбутнє
енергії атома»
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Онищенко В.Б.

Проектна діяльність на 2013
уроках фізики

Шевчук Н.С.

Застосування технології 2014
«Проблемного навчання»
на уроках фізики

Виступ
на
МО
«Методичні
рекомендації
щодо
національнопатріотичного виховання на уроках
фізики та хімії»
Конференція «Минуле і майбутнє
енергії атома»
Виступ на МО «Сучасні технології
викладання
фізико-математичних
дисциплін»
Конференція «Минуле і майбутнє
енергії атома»

4. Тематика засідань МО
№
засідання
1
серпень

2
жовтень

3
листопад

4
січень

Тема засідання

Питання, які розглядалися на засіданнях

Організація
навчальновиховного
процесу

1. Планування роботи МО на 2015-2016 н.р.
2.Опрацювання документів Міністерства освіти та науки України.
Особливості вивчення фізики, хімії, астрономії, природознавства,
основ здоров’я у 2015-2016 н.р.
3.Навчальні програми та підручники на 2015-2016 н.р. 4.Вивчення
пояснювальних записок та методичних рекомендацій щодо
вивчення фізики, основ здоров’я та хімії в 7 класах.
5.Участь вчителів МО в конференціях та семінарах
Про структуру 1.Вибір тем самоосвіти вчителів фізики та хімії, планування
2015/2016 н.р. та роботи над методичною темою гімназії.
навчальні плани 2.Ознайомлення з положенням про методичну роботу вчителя
загально
гімназії та предметну декаду.
освітніх
3.Використання ІКТ навчання на практичних заняттях з фізики,
навчальних
природознавства, астрономії.
закладів
4.Визначення методів і форм роботи з обдарованими дітьми,
проведення предметних олімпіад, роботи МАН.
5.Особливості викладання фізики та хімії в 7 класах.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Концепція
1.Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного
національновиховання на уроках фізики та хімії.
патріотичного
2.Методи викладання фізики та хімії, спрямованих на розвиток
виховання
творчих здібностей учнів. Аналіз роботи щодо викладання фізики
дітей та молоді
та хімії в 7 класах за новою програмою.
3.Ознайомлення з інноваційними технологіями – досвідом роботи
вчителів.
4.Захист науково-дослідницьких робіт МАН на засіданні МО.
5.Взаємовідвідування уроків в 5-11 класах
Формування
1.Аналіз роботи МО в І семестрі. Аналіз успішності та якості
пізнавальної
знань учнів з фізики, хімії, астрономії, природознавства, основ
активності учнів здоров’я за І семестр.
2.План роботи МО на ІІ семестр. Сучасні технології викладання
фізико-математичних дисциплін.
3.Робота з методичною літературою під час карантину.
Обговорення питань педради від 21 січня 2016 року: щодо
адаптації учнів 5-х класів, розробка крітеріїв оцінювання,
пріоритетів оцінок при виставленні семестрової та річної оцінок.
4.Участь у тижні громадянської освіти. Результати олімпіад з
фізики, хімії, астрономії. Підготовка учнів до участі в конкурсі –
захисту наукових робіт МАН.
5.Обговорення плану проведення предметної декади. Підготовка
до участі у заходах до 30-річчя з дня Чорнобильської трагедії
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5
травень

Про
порядок
закінчення
навчального
року
та проведення
ДПА, ЗНО

1.Проведення декади фізики та хімії в гімназії. Участь у заходах
до 30-річчя з дня Чорнобильської трагедії. Проведення заходів до
55-річчя з Дня космонавтики.
Проведення заходів до тижня безпеки життєдіяльності та до тижня
«За здоровий спосіб життя».
2.Методика узагальнення та систематизації знань учнів на уроках
хімії.
3.Взаємовідвідування уроків в 5-11 класах.
4.Підготовка до ДПА та ЗНО.
5.Результати роботи над темами самоосвіти вчителів МО.
Результативність позакласної та позашкільної роботи МО

5. Організація позакласної роботи з предмета
З 4 по 15 квітня в гімназії проходила декада фізики та хімії. Вчителіпредметники присвятили заходи до двох ювілейних дат квітня: 55-річниці з дня
першого польоту людини в космос та 30-річчя з дня Чорнобильської катастрофи.

Проведено конференцію «Історична подорож
«Минуле і майбутнє енергії атома» та «2016 рік – рік
пам’яті ліквідаторів та жертв аварії на ЧАЕС» до 30-річчя
з Дня Чорнобильської катастрофи та тематичних уроків до
55-річчя з Дня космонавтики.
Під час Дня екологічної культури «Збереження
довкілля – справа кожного» в бібліотеці №133 був
проведений диспут «Людина і природа: гармонія чи
трагедія». В заході взяли участь Заслужений працівник сфери послуг України
Голова Київської міської організації Українського товариства охорони природи
Щепець Микола Степанович та учні 8-В класу гімназії
22 квітня учні 8-В класу Авраїмов І., Дудченко І., Демчишин І., Єреп Д.,
Сулимовський А., Хмель С., Чиж К., разом з
учителем фізики Корнелюк Т.Є. взяли участь у ІХ
Всеукраїнській конференції «Уроки минулого перспективи майбутнього» до 30-х роковин
Чорнобильської трагедії, що відбулась в Університеті
економіки та права «КРОК».
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Звіт методичного об’єднання вчителів географії, економіки, біології та екології
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП
вчителя

Рік
проходження
останньої
атестації

Рік
проходження
останніх
курсів

Категорія

Звання

Стаж
роботи

Класи, в яких викладав

8-Б,В,Г
9-А,Б
10-Б,В
6-А,Б, 8-А 10-А,
11-Б,В

Шкоденко Наталія
Миколаївна

2015

2013

вища

Вчитель
методист

28

Кушнір Валентина
Степанівна

2013 (геогр.)
2014 (екон.)

2012

вища

Старший
вчитель

23

Максим Тетяна
Анатоліївна

2012 (геогр.)
2013 (екон.)

2011 геогр.
2012 екон.

ІІ

-

31

5 -Б,В, 6-В,Г
7 -А,Б,В,Г, 11- А

Коржик
Марина Миколаївна

2011

-

I

-

9

8-А,9-А,Б,В,Г
10-А,Б,В, 11-А,Б,В

Коник Наталія
Костянтинівна

2013

2012

ІІ

-

12

6- А,Б,В,Г
7-А,Б,В,Г
8- Б,В,Г

2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема

З якого року МО працює
над даною темою
Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за 2015
сучасних умов

3. Теми самоосвіти вчителів МО
ПІП вчителя

Тема самоосвіти

Шкоденко Н.М.

Проблемне навчання – перспективний напрям формування
творчих здібностей учнів
Стимулювання пізнавального інтересу за ра хунок оптимизації
процесу викладання географії та економіки
Стимулювання пізнавального інтересу учнів у навчальному
процесі на уроках географії і економіки
Розвиток екологічної компетентності на уроках біології, екології
та в позаурочний час
Проблеми формування мотивації навчальної діяльності
школярів за сучасних умов

Кушнір В.С
Максим Т.А.
Коржик М.М.
Коник Н.К.

З якого року
вчитель працює
над даною
темою

2014
2015
2013
2015
2015

4. Тематика засідань МО
№
засідання
28 серпня

Тема засідання
Затвердження плану роботи МО на
2015-2016 н.р.
Зміни в навчальних програмах 6-7-х
кл. з географії та біології та положення
про методичну роботу вчителя гімназії
та предметну декаду.

Питання, які розглядалися на засіданнях
1.Зміни складу вчителів МО. Адаптація до
навчального процесу та нового колективу
вчителів біології.
2. План роботи МО на 2015– 2016 н.р.
3. Зміни в навчальних програмах 6-7-х
класах з географії та біології.
4.
Положення про методичну роботу
вчителя гімназії та предметну декаду.
5. План роботи та розклад факультативів з
предметів.
28

12
листопада

«Проблемненавчання
–
перспективнийнапрямформуваннятвор
чихздібностейучнів».
«Стимулюванняпізнавальногоінтересу
за
рахунокоптимізаціїпроцесувикладання
предмету»

11 лютого

«Сучасний
урок.
Використання
інтерактивних методів навчання в
системі
роботи
вчителя»,
«Використання інтерактивних методів
для формування наукового світогляду
учнів під час вивчення предмету».

7 квітня

«Проблеми формування мотивації
навчальної діяльності школярів під час
вивчення предмету»,
Затвердження плану роботи декади
природничих
наук
з
географії,
економіки, біології, екології.
Результати роботи МО за 2015-2016
н.р.

6. Участь вчителів МО в Всеукраїнських
конференціях та районних семінарах з
проблем освіти.
7. Підготовкаучнів до участі в шкільних,
районних та міських конкурсах та
олімпіадах, МАН.
8.Вибірнауково – методичноїпроблеми над
якою буде працювати МО, робота над
науково – методичною темою гімназії та
власниминауково – методичними темами в
2015-2016 н.р.
1. Робота з обдарованими дітьми. Розклад
занять дня учнів, які беруть участь в
шкільних, районних та міських олімпіадах і
роботі МАН.
3.Захистнауковихробіт на засіданні МО.
4.Участь
вчителів МО у журі та
оргкомітетахрайонних та міськихолімпіад з
предметів.
5. Взаємовідвідування уроків в 5 -11 класах.
6. Вивчення та поширення перспективного
передового педагогічного досвіду: проведення
відкритих
уроків,
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
спільної
навчально – методичної діяльністі гімназії
та університету «Крок» та інш.
1. План роботи МО на II семестр, підсумки
роботи за I семестр 2015-2016 навчального
року.
2. Результати районних олімпіад з географії,
економіки, біології; підготовка учнів до
міських олімпіад та
міського захисту
наукових робіт МАН.
3. Взаємовідвідування уроків в 5 -11 класах
1. Пропозиції та затвердження плану роботи
тижня природничих наук з географії,
економіки, біології, екології.
2. Результати роботи над науково –
методичними проблемами
МО, темою
гімназії та власними науково–методичними
темами вчителів біології в 2015-2016 н.р.
3. Результативність позакласної та позашкільної роботи вчителів МО: спільна
навчально–методична діяльність гімназії та
університету «Крок».
4. Взаємовідвідування уроків в 5-11 класах.
5. Підведення підсумків роботи МО за рік.
6. Орієнтований план роботи МО на 20162017 н.р.
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5. Вивчення і поширення
ПІП

Тема: «Сучасний урок біології. Використання інтерактивних
Автор
методів навчання в системі роботи вчителя біології» (З 2012р.)
Коник Наталія В своїй роботі використовую такі освітні технології:
Костянтинівна - інтерактивні (створення асоціативного куща методом
гронування, груповий метод, «Снігова грудка», сенкан);
- проектні ( створення моделей біологічних об’єктів, реферати,
доповіді, комп'ютерні презентації);
- технології навчання як дослідження;
- нетрадиційні типи уроків як-от: урок-конференція, урок-гра,
урок-дослідження, біологічна вікторина, урок-усний журнал
з елементами «заочної мандрівки».
Участь в семінарі «Метод моделювання в навчанні біології»
Козленко О.Г.

6. Робота з малодосвідченими вчителями
ПІП вчителя
Коржик М.М.

ПІП
наставників
Шкоденко Н.М.

Заходи, які були проведені
1. Бесіда з молодим спеціалістом за конкретними розділами
педагогіки, з питань наукового змісту предмета, методики
викладання.
2. Обмін думками щодо змісту нових здобутків психологопедагогічної науки, педагогічної практики.
3. Спільне моделювання системи навчальних занять з теми
або окремого навчального заняття , виховного заходу.
4. Консультування молодого колеги щодо організації
навчально-виховного процесу.
5. Спільна підготовка з питань добору дидактичного
матеріалу.
6. Взаємовідвідування навчальних занять, позакласних
заходів із подальшим детальним їх аналізом.
7. Спільні відвідування навчальних занять досвідчених колег
і ретельний їх аналіз.
8. Спільне складання календарно-тематичних
планів,
конспектів навчальних занять.
9. Надання молодому вчителю рекомендацій щодо
самоосвіти.
10. Допомога у роботі з «важкими» дітьми та їх сім`ями.
11. Залучення молодих учителів до методичної, громадської
роботи.

7. Організація позакласної роботи з предмета
Позаурочна робота у взаємозв'язку з навчальною служить тим діючим
засобом, що мобілізує активність учня в пошуку знань і допомагає повніше
задовольнити інтереси школярів.
19 листопада у приміщенні Економічного
коледжу Державного вищого навчального закладу
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана», у рамках
проведення
Тижня
суспільних
дисциплін,
відбулась спільнанаукова конференція «Лауреати
Нобелівської премії з економіки», в якій взяли
участь учні шкіл, ліцеїв та гімназій міста Києва,
студенти коледжів, вчителі та керівники секцій
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відділення економіки. Учениці 10-Б класу Скутська Інна і Хмельницька Яна
отримали подяку за активну участь у науковій конференції.

Три команди учнів 9-10 класів гімназії отримали сертифікати, які засвідчують
участь у I турі конкурсу проектів у рамках Всеукраїнського молодіжного економічного форуму «Економіка України: шляхи виходу із кризи».
З метою поглиблення знань учнів про проблеми промислового забруднення,
доведення до свідомості учнів усю складність глобальних екологічних проблем,
розвинення відчуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища,
розуміння його цінності для всього живого та формування активної життєвої
позиції та екологічного мислення були проведені наступні заходи:
1. Відкриття декади географії, економіки, біології та екології. Публічна акція до
Дня Довкілля (16.04.2016);
2. Інформаційно–роз’яснювальна робота «Обери чисте майбутнє» учнями 9–Б класу;
3. Конкурси плакатів, газет, малюнків, буклетів на
екологічну тематику: «Я хочу, щоб вся планета була
зелена й квітуча», «Планета в небезпеці. Захистимо її».
4. Організація проведення майстер-класу «КЕПІТЕxpert» - освітного проекту для учнів 8-11 класів
Екологічна
грамотність
«ЕКОЧАЮВАННЯ»
студентами коледжа економіки і права «Крок» в
гімназії «Діалог».
5. Пізнавально-розважальний конкурс
знавців фізичної
географії України: «Я знаю Україну в 8-их класах;
6. Урок-проект:«Які відходи найнебезпечніші для природи і
здоров’я. Про що слід нам знати для
нашої екологічної безпеки» для учнів 8-10
класів.
7.
Представлення
міні-проектів:
«Глобальні екологічні проблеми людства
та їх розв’язання» учнями 10 - Б,В класів
8. Уроки–бесіди, презентації «Уроки
Чорнобиля - для ядерної безпеки світу» до 30-річниці аварії на
ЧАЕС (перегляд документальних фільмів).
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9. Оформлення стенду та карти України учнями 9-Б
класу до відкритого шкільного заходу екологічного
свята «Земля – наш дім» до Дня захисту Землі - 22
квітня.
Учні 11-Б та 11-В класів на уроці-конференції
«Чому нас навчив Чорнобиль: від трагедії до перс пектив» представили свої доповіді. Вели дискусії на теми
сучасної автономної енергетики та ії безпеки для
населення. Учениці 11-Б класу Лазько І. та Луценко О. прийняли участь в
загальношкільної конференції «Чорнобиль стукає у серце».
Під час проведення декади в 6-А та 6-Б класах
проведена вікторина «Без географії ми ніде…», для
учнів 10-А класу «Держави та столиці країн світу».

Інтелектуальна гра «Юніор-2015»

Фотоконкурс «Мій домашній улюбленець»

Виставка творчих робіт «Вивчаємо біологію»

Прес-конференція до Дня захисту Землі

Звіт методичного об’єднання вчителів фізичної культури
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП
вчителя

Свирида А.В.
Белан С.Ю.
Труба С.П.
СокураІ.В.

Рік
проходження
останньої
атестації

2014
2014
2013
2014

Рік
проходження
останніх
курсів

2013
2013
2012
2013

Категорія

Звання

Стаж
роботи

Класи в яких
викладав

вища
перша
перша
вища

методист

35
28
21
32

9 – 11 кл.
5 – 11 кл.
5 – 11 кл.
5 – 11 кл.

Ст. вчитель
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2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема

3 якого року МО працює над даною
темою
Освітній проект «Формуванняіміджуздоров ‘я та 2015 року
здорового способу життяучнів»

3. Теми самоосвіти вчителів МО.Результативність роботи вчителя над данною темою
ПІП вчителя

Свирида А.В.
Белан С.Ю.

Труба С.П.

Тема
самоосвіти

Спортивно патріотичне виховання у
системі навчального процесу
Формування в учнів потреби у систематичних заняттях фізичною культурою та спортом, з використанням
інноваційних технології
Інноваційні методи впровадження
сучасних технологій на уроках
фізичної культури

3 якого року
вчитель
працює над
даною темою

Результативність роботи

2014
2014

Розроблено «Щоденник
самоконтролю за
фізичним
навантаженням»

2014

4. Тематика засідань МО
№
засідання

Серпень

Жовтень

Січень

Березень

Травень

Тема засідання

1. Про вимоги викладання фізичної культури на 2015-2016н.р.
Розгляд теми, над якою працює МО та тем вчителів на навчальний
рік.
2. Проведення заходів що до олімпійського тижня.
3. Обговорення календарних планів.
4. Планування навчально-виховної роботи з фіз. культ. На 2015-2016
н.р., програм, за якими працюємо.
5. Аналіз роботи кафедри за 2015-2016 н.р.
6. Про техніку безпеки на уроках фізкультури та плавання:
організація та проведення інструктажуз техніки безпеки
1. Розгляд теми м/о про формування у учнів гімназії основ здорового
способу життя та іміджу здоров’я як особистого капіталу людини з
застосуванням новітніх та освітніх технологій.
2. Розгляд теми м/о вдосконалення здорового способу життя та
виховання іміджу здоров’я в учнів шляхом застосування новітніх та
освітніх під час виконання домашніх завдань.
3. Аналіз стану здоров’я учнів за результатами диспансеризації 2015 р
4. Чемпіонат гімназії з футзалу серед 5-11 кл.
1. Аналіз виконання НМТ Труби С.П. «Навчання здоровому способу
життя та виховання іміджу здоров’я в учнів гімназії «Діалог» під час
позакласної роботи з застосуванням новітніх та освітніх технологій».
2. Розгляд теми м/о формування складових здорового способу життя
та виховання іміджу здоров’я в учнів гімназії шляхом з застосуванням
новітніх та освітніх технологій.
3. Підсумки роботи за І семестр.
1. Аналіз виконання НМТ Сокури І.В. «Формування в учнів гімназії
іміджу здоров’я в навчальний та в позаурочний час шляхом
удосконалення новітніх та освітніх технологій».
2. Про проведення декади з фізичної культури гімназії.
Аналіз роботи за рік, звіт за рік.

Дата, та хто
відповідальний

31.08.2015
Белан С.Ю.
Свирида А.В.
Свирида А.В.
Свирида А.В.
Белан С.Ю.
Свирида А.В.
22.10.2015
Свирида А.В.
Белан С.Ю.
Белан С.Ю.
Труба С.П.
Сокура І.В.
21.01.2016
Труба С.П.
Сокура І.В.
Белан С.Ю.
17.03.2016
Сокура І.В.

21.05.2016
Белан С.Ю.
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5. Організація позакласної роботи з предмета.
23 вересня команда учнів 5-их класів брала участь в змаганнях з футболу
серед закладів освіти Дарницького району.

18 грудня учні 11-В класу Бобер Дар’я та Войтенко Артем взяли участь в
Олімпіаді з фізичної культури.
В гімназії з 7 по 14 вересня проведено Олімпійський тиждень. В програмі
тижня: конкурс малюнків серед 5-6 класів; конкурс газет серед 7-8 класів; 9-11
кл. конкурс презентацій серед 9-11 класів; навчальний захід для 5-х класів
«Відродження олімпійських ігор в наші часи».
Були проведені веселі старти «Ми олімпійці».

З 4 по 8 квітня проведений захід серед 5-х класів до тижня фізичної
культури «Ми за здоровий спосіб життя». Провели вчителі фізичної культури:
Белан С.Ю., Труба С.П., Свирида А.В.
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Звіт методичного об`єднання вчителів трудового навчання,
образотворчого мистецтва та музики
1. Кількісний та якісний склад МО
ПІП вчителя

Рік
проходження
останньої
атестації

Рік
проходження
останніх
курсів

Крижановська
Наталія Михайлівна
Крижановський
Валерій Григорович
Овдій Віра
Олександрівна
Задорожна Юлія
Володимирівна

2016

2015

Вища

Вчитель-методист

35

5 – 11

2015

2014

Вища

Вчитель-методист

35

5 - 11

2013

2012

Вища

Вчитель-методист

42

5-8

_

_

_

1

5-7

категорія

Звання

Спеціаліст

Стаж
роботи

Класи в
яких
викладав

2. Методична тема над якою працює МО вчителів
Методична тема

З якого року МО працює
над даною темою
Підвищення ефективності економічного навчання шляхом удосконалення з 2014
новітніх технологій на уроках трудового навчання, образотворчого та
музичного мистецтва

3. Теми самоосвіти вчителів МО. Результативність роботи вчителя над даною темою
ПІП вчителя

Тема самоосвіти

З якого року
вчитель працює
над даною
темою

Крижановська
Удосконалення новітніх
Наталія Михайлівна технологій в декоративноприкладній творчості
Крижановський
Підвищення ефективності
Валерій Григорович навчання шляхом удосконалення
новітніх технологій на уроках
трудового навчання
Овдій
Виховний процес на уроках
Віра Олександрівна музичного мистецтва шляхом
удосконалення нової програми
Задорожна Юлія
Формування компетентності
Володимирівна
шляхом удосконалення новітніх
технологій на уроках
образотворчого мистецтва

2014

2014

2013

2015

Результативність роботи

Розробка методичних
матеріалів: тести,
наочність, зразки виробів
Відкритий урок на тему:
« Розробка проекту.
Виготовлення кухонної
обробної дошки»
Розробки уроків для 5
класу (на сайті гімназії)
Розробка методичних
матеріалів

4. Тематика засідань МО
№
засідання

1.

Тема засідання

Основні завдання вивчення
трудового навчання,
образотворчого та музичного
мистецтва, та шляхи їх
реалізації.

Питання, які розглядалися на засіданнях

1. Затвердження плану роботи кафедри на новий
навчальний рік.
2. Інструктивно-методичні рекомендації з вивчення
трудового навчання, образотворчого та музичного
мистецтва.
3. Програми та календарне планування.
4. Інструктажі з техніки безпеки.
5. Вимоги і рекомендації щодо ведення класного
журналу.
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2.

Методичні проблеми сучасного
уроку.

1.Колективне моделювання сучасного уроку.
2.Проведення І етапу олімпіад з трудового навчання та
образотворчого мистецтва.
3.Предметна декада вчителів кафедри.
4.Визначення напрямків роботи з обдарованими
дітьми.
5.Взаємовідвідування уроків вчителями кафедри.

3.

Формування пізнавального
інтересу учнів в позакласній
роботі.

4.

Творчі групи, вивчення ідей у
практичній діяльності.

5.

Звіт про роботу кафедри
трудового навчання,
образотворчого та музичного
мистецтва.

1.Інноваційні технології як засіб формування
пізнавального інтересу учнів.
2.Організація і проведення тематичної гри серед учнів
5 класів.
3.Підготовка тематичних виставок.
4.Тестовий контроль знань учнів.
5.Огляд фахових периодичних видань з проблем
комп’ютерізації навчально-виховного процесу.
1.Діяльність творчих груп, яка спрямована на успішне
виконання життєвих та соціальних ролей, інтеграцію
до сучасного розвинутого суспільства.
2.Підготовка до захисту творчих проектів учнів.
3.Взаємовідвідування уроків вчителями кафедри.
4.Малювання пейзажу учнями гуртка.
5. Підготовка концерту.
1.Перспективне навантаження вчителів кафедри на
наступний навчальний рік.
2.Поповнення начально-методичними матеріалами.
3.Пропозиції щодо змісту методичної роботи у
наступному навчальному році, її структури, форми.
Напрямки.

5. Робота з молодими спеціалістами (наставництво)
ПІП вчителя
Задорожна
Юлія Володимирівна

ПІП наставника
Овдій Віра Олександрівна

Заходи, які були проведені
Відвідування уроків учнів 6–7 класів

6. Організація позакласної роботи з предмета
Предметна декада з трудового навчання, образотворчого мистецтва та
музичного мистецтва.
1. Виставка робіт «Наша незрівняна культурна спадщина Петриківка».
Конкурси «Веселі господарочки» та «Умілі руки»

Протягом навчального року вчителі методичного об’єднання організовували
та приймали активну участь у виставках і конкурсах.
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5. Робота з обдарованими дітьми в гімназії
На виконання наказу по гімназії №198 від 01.09.2015 р. «Про організацію
роботи з обдарованими учнями» та з метою створення умов для пошуку, підтримки
і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей в гімназії була налагоджена
система роботи з обдарованими учнями.
Згідно з річним планом проведені методичні заходи для вчителів щодо
навчання, виховання і розвитку здібних учнів протягом року: семінари
«Організаційно-методичні засади науково-дослідної роботи»,
«Психологопедагогічна підтримка інтелектуального потенціалу обдарованості», психологопедагогічний консиліум «Організація роботи з обдарованими учнями.»
Затвердженні заходи щодо виконання Комплексної програми виявлення і розвитку
творчої обдарованості учнів. На засіданнях предметних МО були обговоренні
питання роботи зі здібними та обдарованими учнями.
Результати проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи
з обдарованими учнями в начальному році. Класні керівники визначають найбільш
здібних учнів з різних сфер діяльності, створюється банк даних таких учнів. Вони є
членами предметних та творчих гуртків, спортивних секцій, систематично беруть
участь у проведенні позакласних заходів, постійні учасники предметних олімпіад
різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань.
Психологом проведена діагностика і моніторинг
розвитку здібностей гімназистів та оновлена база
даних обдарованості, затверджена програма роботи з
обдарованими дітьми.
У 2015-2016 навчальному році у І етапі предметних
олімпіад взяло участь 685 учнів. Із них призові місця
посіли - 231 учень.
На ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад
призерами стали - 56 учнів: історія - 7, фізика – 4, хімія 1, образотворче мистецтво – 2, географія –7, біологія –
5, математика - 3, правознавство - 4, технології – 1,
лінгвістика – 4, англійська мова – 1, економіка – 9,
зарубіжна література – 1, німецька мова – 1, екологія-3,
астрономія-1, українська – 1. Всього – 56 призових місць.
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Кількість
призових
місць

№

ПІБ вчителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Гаврилюк Жанна Миколаївна
Коржик Марина Миколаївна
Шкоденко Наталія Миколаївна
Маркова Ірина Анатоліївна
Задорожна Юлія Володимирівна
Шевчук Надія Сергіївна
Красна Тамара Валеріївна
Кушір Валентина Степанівна
Заболотна Світлана Іванівна
Толстенко Людмила Миколаївна

7
7
6
1
2
2
4
5
1
1

ПІБ вчителя

Максим Тетяна Анатоліївна
Слєпакова Надія Іванівна
Мельник Олена Климівна
Філарєтова Алла Олескандрвна
Крижановська Наталія Миколаївна
Сердюк Алла Миколаївна
Дмитрієва Даря Миколаївна
Онищенко Валерія Борисівна
Конопля Наталія Анатоліївна
Корнелюк Тетяна Євгеніївна

Кількість
призових
місць

5
2
1
1
1
1
2
5
1

У 2015-2016 н.р. за підсумками ІІІ етапу предметних олімпіад маємо 8
переможців, а саме:
№

ПІБ вчителя

1 Кушнір Валентина Степанівна
2 Максим Тетяна Анатоліївна
3 Конопля Наталія Анатоліївна
4 Гаврилюк Жанна Миколаївна
5 Маркова Ірина Анатоліївна
6 Красна Тамара Валеріївна
7 Дмитрієва Даря Миколаївна
8 Красна Тамара Валеріївна
ВСЬОГО ПРИЗЕРІВ

предмет

економіка
географія
правознавство
історія
англійська мова
лінгвістика
українська
лінгвістика
8

ПІБ учня

Клас

місце

Філогіна Анастасія Віталіївна
Коіч Дімітрій Мирославович
Коіч Дімітрій Мирославович
Шнайдер Влада Віталіївна
Лісовиченко Тимофій
Бобер Дарина Олександрівна
Полтьєва Анна Олесандрівна
Штепа Анна Артурівна

11-в
9-в
9-в
11-а
10-б
11-в
10-в
11-б

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ
ІІ
ІІІ

В гімназії «Діалог» функціонує наукове товариство учнів «Академія», яке є
колективним членом Київського територіального відділення МАН «Дослідник».
Наукове товариство складається із таких секцій:
 української філології - керівник секції Лісіціна Л.Б.;
 математики та інформатики - керівник секції Рожкова Т.Ф.;
 історії та права - керівник секції Гаврилюк Ж.М.;
 біології, екології, психології та медицини - керівник секції Коржик М.М.;
 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 мови – керівник секції Маркова І.А.
В І етапі МАН взяло участь – 147 учнів. На ІІ етап було направлено - 36 робіт,
із них – 22 роботи посіли призові місця.
За результатами проведеної роботи сформовано інформаційно-аналітичний
звіт про участь учнів гімназії «Діалог» у конкурсі-захисті науково-дослідницьких
робіт учнів членів МАН (по відділеннях, секціях, етапах, класах)
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IV

V

VI

VIІ

Філософії та
суспільствознав
ства

Технічних
наук

Комп’ютерних
наук

Української
філології та
мистецтвознавст
ва

Іноземної
філології та
зарубіжної
літератури

Машинобудування та
робототехніка
Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
Екологічно безпечні
технології ресурсозбереження
Авіа- та ракетобудування
Архітектура та дизайн
Науково-технічна творчість та
винахідництво
Комп'ютерні системи та
мережі
Безпека інформаційних та
телекомунікаційних систем
Технології програмування
Інформаційні системи, бази
даних та системи штучного
інтелекту
Internet-технології та WEB
дизайн
Мультимедійні системи,
навчальні та ігрові програми
Українська мова
Українська література
Фольклористика
Літературна творчість
Журналістика
Мистецтвознавство
Зарубіжна література
Російська мова та література
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
Китайська мова

8

5

3

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

2

2

1

1
3

1

1

1

2

1

1

1
1

11 клас

1
1
1

10
1
2

1
1
1

10 клас

1
1
1

1
2

9 клас

4
2
1

2

11 клас

1

10 клас

1

2
1
1
2

9 клас

2

8 клас

3
7
14
4
10

3
4
12
2
5

всього
Призери
ІІ етапу

ІІІ

Наук
про Землю

Археологія
Етнологія
Історія України
Всесвітня історія
Історичне краєзнавство
Географія та
ландшафтознавство
Геологія, геохімія,
мінералогія
Гідрологія
Метеорологія та кліматологія
Філософія
Соціологія та педагогіка
Теологія, релігієзнавство та
історія релігії
Правознавство
Технологічні процеси та
перспективні технології
Електроніка та
приладобудування
Матеріалознавство

класи

Направлено
на ІІ етап

ІІ

Історії

всього
Призери
І етапу

І

Секція
Учасники
І етапу

Відділення

1

1

1

1

1

3
7

1
4

1
3

2

2

4
5
1
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VIІІ

IX

Х

Математика

Фізики і
астрономії

Економіки

XІ

XІІ

Хімії та біології

Екології та
аграрних наук

Алгебра та початки аналізу
Геометрія
Прикладна математика та
математичне моделювання
Теоретична фізика
Експериментальна фізика
Біофізика
Астрономія та астрофізика
Аерофізика та космічні
дослідження
Економічна теорія та історія
економічної думки
Мікроекономіка та
макроекономіка
Фінанси, грошовий обіг і
кредит
Хімія
Біохімія, молекулярна
біологія, генетика та селекція
Загальна біологія та біологія
людини
Мікробіологія
Медицина
Валеологія
Психологія
Екологія
Екологія тваринного світу
(зоологія, зоотехнія та
ветеринарія)
Екологія рослинного світу
(ботаніка)
Гідроекологія
Лісознавство та агрономія,
охорона довкілля та
збалансоване
природокористування

Всього

3
3
7

1
4

2
1
3
4

2

6

1

11

8

3

1

1
2
1

2

2

1

-

1

2

-

1

1

1

1

2

8

1

2

4

1

2
1
14
6
4

2
1
2

1

1

147

71

1

4

1

7

4

28

1

1
2

2

1

2

2
1
2

1
4

3

4

2

1

1

25

1

1
1

11
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22

1
4
2

6

12

4

На ІІІ (Всеукраїнський) МАН етап було направлено - 2 роботи:
1

Шнайдер Влада Віталіївна

право

І місце

11-А клас

2

Птіцина Інна Ігорівна

георгафія

учасниця

10-Б клас

Учениця 11-А класу Шнайдер Влада разом зі своїм
педагогічним керівником Коноплею Н.А., переможниця ІІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу захисту дослідницьких робіт
учнів-членів МАН.
Протягом навчального року в гімназії проходили:
1. Всеукраїнська українознавча
гра «Соняшник»: приймало
участь - 136 учнів.
2. Міжнародний математичний
конкурс «Кенгуру-2015-2016» Всеукраїнський етап
для 5-6 класів (04.12.2015). Всього учасників – 104
учні: сертифікати: добрий - 30, учасника – 74 учні.
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3. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру
2015-2016» для 5-11 класів (17.03.2016). Всього
учасників – 253 учні: сертифікати: відмінний - 7,
добрий - 7, учасника-173.
4. Всеукраїнський інтерактивний
учнівський
конкурс юних суспільствознавців «Кришталева
сова»: приймало участь – 110 учнів.
5. Всеукраїнський конкурс «Патріот»: Золотий сертифікат – 1, Срібний сертифікат 1, Бронзовий сертифікат – 3 учні.
Гімназія є асоційованою школою ПАШ ЮНЕСКО. Учні гімназії під
керівництвом вчителів-предметників активно приймають участь у різноманітних
заходах, наприклад:
 конференція –реквієм «Чорнобиль стукає в серця»;
 флеш-акція»Намалюй –склади- запам’ятай»;
 захід « Толерантність як людська цінність». присвячений Дню толерантності;
 тиждень миру під гаслом « Якщо ви хочете миру, не давайте притулку
поганим думкам».
Учні гімназії є постійними учасниками освітнього проекту для учнів 8-11
класів «Кепіт-Ехреrt», у рамках якого проводяться майстер-класи з питань
економічної , екологічної, туристичної , юридичної та комп’ютерної грамотності.
У гімназії створено екологічний клуб, який на протязі навчального року
проводив різноманітні заходи, а саме:
 12 листопада2015 року- Творчо-інтелектуальний захід «Юні екологи»;
 22 грудня 2015 року - Всеукраїнська акція «Збережи ялинку!»;
 15 березня 2016 року - Всеукраїнська екологічна акцію «ЗБЕРЕЖЕМО
ПЕРВОЦВІТ!»;
 18 квітня 2016 відбулася публічна акція, присвячена Всесвітньому Дню
довкілля.
В грудні 2015 року проходив Всеукраїнський молодіжний економічний
форум «Економіка України: шляхи виходу із кризи». Три команди учнів 9-10-х
класів гімназії »Діалог» отримали сертифікати, які засвідчують участь у I турі
конкурсу проектів.
25 лютого учні 11-их класів мали можливість бути присутніми на
профорієнтаційному соціальному проекті під гаслом» Моя спеціальність-моя
гармонія», який було організовано спільно з високопрофесійними експертами
психологами телеканалу СТБ.
18 березня 2016 року Голоднюк Марія,
учениця 10-Б класу, приймала участь у четвертій
міжнародній науково-методичній конференції»
Практична медіа грамотність: міжнародний досвід
та українські перспективи».
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22 квітня команда учнів 8-В класі під
керівництвом Корнелюк Т.Є, вчителя фізики та
астрономії, взяли участь у IХ Всеукраїнській
екологічній конференції «Енергетика: уроки минулого
– альтернатива майбутнього», присвячену 30-тим
роковинам Чорнобильської катастрофи.
З метою формування екологічної культури дітей
та молоді, підвищення рівня обізнаності з питань поводження з відходами, охорони і
збереження біорізноманіття комунальне підприємство «Київкомунсервіс» щорічно
проводить міський конкурс дитячої та юнацької творчості «Обери чисте майбутнє».
Перемогла у конкурсі (І місце) учениця 11-А класу Пляс Анастасія Андріївна,
вихованка гуртка «Юні екологи» у номінації «Відеоробота» конкурсу «Обери чисте
майбутнє».
Вчителі-предметники систематично впроваджують на уроках особистісноорієнтовані технології навчання, індивідуальний та диференційований підхід,
залучають учнів до пошукової, експериментально-дослідницької роботи.
6. Організація виховної роботи в навчальному закладі
а) проблемна тема, реалізація планових завдань
Нині в Україні один із найсуворіших періодів становлення та розвитку
суспільства. Відбувається випробування на стійкість, мужність, порядність. Саме в
такий час загартовується дух нації, викристалізовуються її цінності, торується
нелегкий шлях до суверенності. На жаль, людина не народжується з почуттям
освідомлення себе громадянином і патріотом власної держави.
Школа – це відтворення суспільних та освітніх змін, унікальний соціальний
інститут, через який проходить абсолютно кожен, тому складно недооцінити її роль
у процесі національно-патріотичного виховання молодого покоління.
Розуміючи, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної
мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної і демократичної України,
якою пишатимуться наші предки. Саме тому в 2015-2016 навчальному році педагоги
гімназії працювали над реалізацією науково-методичної проблеми «Національнопатріотичне виховання гімназистів в сучасних умовах розвитку і становлення
України».
Головною метою виховання підростаючого покоління гімназії «Діалог» є
формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного
провідника національної ідеї, спроможного забезпечити її історичний поступ, її
майбутнє. Науково-методична проблема над якою працює педагогічний колектив
гімназії «Діалог» в системі виховної роботи «Національно-патріотичне виховання
гімназистів в сучасних умовах розвитку і становлення України».
На виконання науково-методичної проблеми визначені наступні основні
виховні завдання:
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 виховання політичної, економічної та правової культури, поваги до
Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;
 виховання високих моральних якостей та духовної культури на основі
національних та християнських цінностей;
 залучення учнів до скарбниць української культури на основі традицій,
звичаїв, обрядів, свят українського народу;
 формування культури міжнародних відносин і поваги до українського народу і
держави, незалежно від національної приналежності;
 виховання позитивних рис характеру: старанності, організованості,
обов’язковості, співпереживання, шанобливого ставлення до старших,
чесності, доброти, щирості, дисциплінованості;
 виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і
зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, як найвищої соціальної
цінності;
 виховання в учнівської молоді національної самосвідомості, налаштованість
на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків,
які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності;
 системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції: вивчення та
популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду
історико-культурної спадщини українського народу;
 поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування
готовності до захисту Вітчизни;
 ознайомлення учнів з історією героїчної боротьби українського народу за
державну незалежність протягом свого історичного шляху;
 збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських
військово-службовців, бійців добровольчих батальйонів, волонтерів та інших
громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України;
 формування, вміння бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, в
людських взаєминах;
 вдосконалення ролі органів учнівського самоврядування, створенні творчого
середовища, зміцненні дисципліни і порядку, безумовному виконанні Статуту
гімназії;
 створення умов для розвитку індивідуальних здібностей, талантів учнівської
молоді, для самореалізації в сфері наукової, художньо-естетичної, спортивнооздоровчої діяльності.
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
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акти, документи Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки
Київської міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування.
Протягом навчального року виховна робота була спланована та спрямована на
досягнення головної мети: формування та розвиток соціально-зрілої, творчої
особистості – громадянина України.
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом
навчального року здійснювалися за основними напрямками:
 національно-громадянське виховання;
 екологічне виховання та формування здорового способу життя;
 воєнно-патріотичне виховання;
 морально-правове виховання;
 художньо-естетичне виховання;
 творчий розвиток особистості;
 родинно-сімейне виховання.
В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму,
незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання
загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального,
фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації
змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.
Виховна робота гімназії була спрямована на вирішення таких завдань:
 забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання і
виховання;
 формування практичних вмінь, навичок культурної поведінки, турботливого
ставлення до людей, всенародних надбань;
 виховання позитивних рис характеру: старанності, організованості,
обов’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;
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 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 2015-2016 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:
1. Місячники:
 профілактичних заходів «Увага! Діти на дорозі!» (вересень);
 «Ти єдина, Україно! Ти на всіх у нас – одна»» (вересень);
 правових знань, профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності,
негативних явищ в учнівському середовищі (жовтень);
 безпеки під час використання газу в побуті (жовтень);
 військово-патріотичного виховання (листопад – грудень);
 благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану територій гімназії
(жовтень – листопад, березень – травень).
2. Декади:
 захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства (листопад);
 ПАШ ЮНЕСКО (листопад);
 по попередженню вживання наркотиків, алкоголю та паління (лютий);
 екологічних знань, присвячена 30-м роковинам Чорнобильської трагедії
(квітень).
3. Тижні:
 Олімпійський тиждень та Олімпійський урок (вересень);
 безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень)
 права у рамках Всеукраїнського тижня (грудень);
 за здоровий спосіб життя (квітень).
4. Заходи:
 свято Першого дзвоника. Перший урок (вересень);
 до Дня захисника України, Дня українського козацтва (жовтень);
 до 72-річниці звільнення міста Києва від гітлерівських військ (листопад);
 до Дня Гідності та Свободи (листопад);
 в рамках Всеукраїнської акції «16 днів протидії гендерному насильству»
(листопад – грудень);
 до Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні (листопад);
 в рамках міського Тижня позашкілля (листопад);
 у фестивалі дитячої творчості «Дарниця талантами славиться – 2015»,
присвячений Дню Гідності та Свободи (листопад);
 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (грудень);
45

 до Дня Збройних Сил України (грудень);
 до Дня учнівського самоврядування (грудень).
Виховна діяльність гімназії як цілісна система, складається із діяльності
дорослих та учнів. Основними суб’єктами виховної роботи з учнями на рівні гімназії
є педагогічний, учнівський, батьківський колективи та їх органи управління. Добре
керувати гімназією, означає, добре знати науку виховання, яка повинна стати
основою наукового керівництва вихованням і освітою. Системний підхід до
керування процесом виховання передбачає і вимагає постійного контролю, який
систематично здійснюється в навчально-виховному процесі.
б) науково-методичне забезпечення виховної роботи
Для більш ефективної і оперативної роботи з питань виховання в гімназії
створено методичне об’єднання класних керівників та методичну раду до якої
входять 12 осіб: представник від класних керівників кожної паралелі, педагогорганізатор, психолог, соціальний педагог та заступник директора з виховної
роботи.
Розглядалися способи діагностування обдарованих дітей, проводилися
педагогічні читання по проблемі розвитку компетентностей учнів по напрямках
виховної діяльності навчального закладу, проводилася робота щодо формування
виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури
та передовий педагогічний досвід.
Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням
першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає
завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей
та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і
розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну
державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.
Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на
формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й
запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання
планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних
засобів навчання.
Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження
індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу
дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів,
схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна
особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя,
вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі
кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.
Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів,
виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку
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творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних,
інтелектуальних і фізичних здібностей.
Протягом 2015-2016 навчального року було проведено 4 засідання
методичного об’єднання класних керівників, на яких було розглянуто питання
планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з
виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування
труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної
мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків
уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх
оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний
досвід.
Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів
про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до
структури методичної роботи в закладі, методична робота в 2015-2016 навчальному
році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням
сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному процесі.
За період І семестру 2015-2016 навчального року було проведено 2 засідання
МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах,
опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось
анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі.
Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до
навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася
робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися
новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.
На першому засіданні МО, яке відбулося 31.08.2015 року розглядалося
питання планування виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік. Вчителів
ознайомлено з інформацією про підсумки виховної роботи за минулий навчальний
рік, розкрито роль класного керівника у впроваджені комплексної виховної
програми, його функції. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною
методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними
колективами.
Засідання МО від 24.11.2015 року пройшло під темою: «Вчитель – учень:
налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до
розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів», на якому
виступали досвідчені вчителі та ділилися власним досвідом щодо успішного
партнерства, взаємодії з учнями. Виступала голова МО з доповіддю про організацію
учнівського самоврядування.
У 2015-2016 навчальному році усі класні колективи брали активну участь у
житті гімназії згідно виховного плану. 1 вересня проведено свято Першого
дзвоника. Були проведені свята до Дня Вчителя, новорічні ранки і вечори,
тематичні виховні години з превентивного, національно-патріотичного, естетичного,
екологічного виховання. В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб
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життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень
толерантності та тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні
тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції,
бесіди (,тиждень знань пожежної безпеки, тиждень сприяння здоровому способу
життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності).
Класні керівники напротязі навчального року проводили батьківські збори,
анкетування батьків та учнів.
Практичний психолог гімназії Малецька О.О. здійснювала свою роботу
відповідно Законів України за такими напрямками:
 психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);
 консультаційна робота;
 корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна
форма);
 психологічна просвіта;
 психопрофілактика;
 навчальна діяльність;
 організаційно-методична робота.
Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких
компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на
реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки
навчального закладу; власного плану діяльності.
Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога гімназії
у 2015-2016 навчальному році була робота по формуванню в учнів навичок
толерантності, взаємоповаги, безконфліктної взаємодії.
Протягом навчального року проводилась діагностика та аналіз
характерологічних особливостей учнів, міжособистісних відносин у класних
колективах.
Відповідно до пріоритетного напряму роботи практичного психолога щодо
формування у школярів навичок безконфліктної взаємодії у 2015-2016 навчальному
році було проведено психологічне дослідження, спрямоване на вивчення
пріоритетних стилів поведінки у конфлікті учнів 6-11 класів з використанням
методики дослідження стилю поведінки в конфлікті Кеннета Томаса (адаптація Н.В.
Гришиної).
За результатами діагностики можна відзначити існування певних відмінностей
між віковими групами підлітків (6-8 класи) та учнів, що відносяться до періоду
ранньої юності (9-11 класи).
6-8 класи

9-11 класи

9,30%
51,16%
34,88%

21,69%
26,51%
34,94%

Уникнення

0,00%

12,05%

Пристосування

4,65%

4,82%

Провідний стиль поведінки в конфлікті
Суперництво
Співпраця
Компроміс
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Рис. 1. Результати діагностики стилів поведінки у конфлікті учнів 6-11 класів за
методикою К.Томаса, 2015-2016 н.р.

Як видно з табл. 1, серед більшості учнів підліткового віку основним стилем
поведінки у конфліктних ситуаціях є співпраця (51,16% опитуваних) та компроміс
(34,88%), тобто ті способи міжособистісної взаємодії, де максимально враховуються
інтереси обох сторін.
Серед учнів, які відносяться до періоду ранньої юності, основними стилями
поведінки у конфлікті також є компроміс (34,94% опитуваних) та співпраця (26,51%
опитуваних), але можна відмітити те, що у порівнянні з підлітками, старші учні
частіше обирають і інші варіанти міжособистісної взаємодії, а саме – суперництво (є
основним для 21,69% опитуваних серед учнів 9-11 класів проти 9,30% серед учнів 68 класів), уникнення (12,05% опитуваних серед учнів 9-11 класів обирають цей
стиль поведінки у конфлікті проти 0,00% опитуваних серед учнів 6-8 класів).
Такий розподіл стилів поведінки у конфлікті серед старших учнів пояснюється
тим, що у цьому віці вагоме місце посідає суб’єктивний чинник взаємодії і не
завжди на першому місці у вирішенні спірних питань ставиться результат взаємодії;
навпаки часто важливішим на етапі дорослішання є відстояти інтереси або зберегти
стосунки, не поглиблюючись у конфлікт. В такому розподілі стилів поведінки у
конфліктах серед учнів 9-11 класів знаходить відображення індивідуальність
кожного із них і вимагає її врахування при роботі як з кожним учнем окремо, так і з
класними колективами.
За минулий навчальний рік проведено 67 індивідуальних консультацій.
Найбільша частота звернення серед учнів старших класів. Проблеми, з якими
звертаються учні стосуються питання міжособистісних стосунків, вирішення
конфліктів з однокласниками, профорієнтацію, самовдосконалення (пізнання себе,
власних здібностей, можливостей, бажання краще вчитися, розвиток пізнавальної
сфери), дружбу і кохання, налагодження взаємовідносин з батьками, в сім’ї,
формування психологічної готовності до ЗНО та ДПА.
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Звернення батьків частіше стосуються особливостей поведінки дитини,
прохання підтримки в складних сімейних та шкільних ситуаціях, проблемах
навчання.
Звертання педагогів пов’язані з проблемами поведінки конкретної дитини або
класу, емоційного стану певної дитини, тобто професійних проблем. Також запити
педагогів були пов’язані з роботою класу з конкретною проблемою, запрошенням на
тематичні батьківські збори, пошуком інформації для батьків з приводу питань
стилю батьківського виховання, питання адаптації дитини, виховання самостійності
підлітка та інші.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота
За даним напрямом проводились заняття для учнів 5-6 класів у вигляді
казкотерапії з метою покращення стосунків у класному колективі, підвищення
толерантності взаємин, зниженню індивідуальної тривожності та підвищення рівня
психологічного комфорту у класних колективах.
Для учнів 7-8 класів проводились заняття спрямовані на подолання вживання
лихослів’я учнями та формування культури здорового способу життя.
Для учнів 10-11 класів проводились ділові ігри та заняття, спрямовані на
професійне та особистісне самовизначення та зростання, підвищення згуртованості
класних колективів, формування у учнів ініціативності та лідерських якостей.
У рамках тижня здорового способу життя соціально-психологічною службою
гімназії вивчалося ставлення учнів до розуміння поняття здоров’я. Бесіди і тренінги
формували пропозиції для підтримки здоров’я людини на кожен день учнів,
виконували практичні вправи для покращення такої важливої складової здоров’я як
психологічний стан та настрій, а також презентували власні проекти. Кожен проект
групи містив їх оригінальні ідеї по впровадженню здорового способу життя для усіх
членів суспільства.
Протягом навчального року здійснювалась підготовка
науково-дослідних робіт до Малої академії наук. Учень 10-Б
класу Ягодка Борис з науковою роботою «Любов як
психологічний феномен та диференціація понять кохання і
закоханості в умовах трансформаційних змін сучасної
культури» посів ІІ місце у ІІ етапі конкурсу-захисту, а
учениця 10-Б класу Голоднюк Марія з науковою роботою
«Місце та значення Селфі у житті людини в контексті набуття
ризику формування психологічної залежності від фотографії
самого себе» посіла ІІІ місце на ІІ етапі захисту.
Протягом 2015-2016 навчального року систематично
відвідувались районні і міські семінари, круглі столи та лекції.
18-19 березня соціально-психологічна служба гімназії у складі соціального
педагога Малецької С.О. і психолога Малецької О.О. та учнів прийняли участь у IV
Міжнародній науково-методичній конференції «Практична медіаграмотність:
міжнародний досвід та українські перспективи», де виступила з доповіддю
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«Місце та значення селфі у житті сучасної людини в контексті набуття ризику
формування психологічної залежності від фотографії самого себе» Голоднюк Марія,
учениця 10-Б класу, учасниця секції «Медіапсихологія» Київської Малої академії
наук учнівської молоді.
Вона продемонструвала результати дослідження такого популярного серед
молоді явища як селфі, а також розповіла про анти-селфі заходи, які допоможуть
використати переваги селфі і зробити фотографії себе безпечною складовою
спілкування.
15 квітня в Київському Міжнародному
університеті проводилася Всеукраїнська учнівська
науково-практична конференція «Універсіада».
До участі у конференції були запрошені учні 10-Б
класу Голоднюк Марія та Ягодка Борис, які
виступили з доповіддю за темою своїх науководослідних робіт Малої академії наук у секції
психології. Учні цікаво та змістовно представили результати своїх досліджень, що
викликало активне обговорення серед учасників конференції та членів журі. Марія
та Борис отримали дипломи першого ступеня за кращу наукову роботу з психології
та педагогіки.
З 14 по 26 квітня соціально-психологічна служба відвідувала курс лекцій та
практичних семінарів «Наукова грамотність», який охоплював комплекс питань
щодо мотивації, само мотивації, планування та організації робочого часу, практичні
заняття містили корисні вправи для підвищення само організованості та оптимізації
робочої діяльності.
У 2015-2016 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.
За минулий навчальний рік соціальним педагогом Малецькою С.О. проведено
95 індивідуальних консультацій. 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.
Важливим напрямом у роботі соціального педагога є робота з батьками, їх
звернення частіше стосуються особливостей поведінки дитини, прохання підтримки
в складних сімейних та шкільних ситуаціях, проблемах навчання. За результатами
індивідуальних консультацій батькам надаються рекомендації по вихованню дітей.
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
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стилю батьківського виховання, питання адаптації дитини, виховання самостійності
підлітка та інші.
В 2015-2016 навчальному році соціальний педагог та психолог здійснювали
соціально-педагогічний супровід періоду адаптації учнів 5-их класів дозволив
виявити певні особливості.
В цілому серед учнів 5-их класів спостерігається показники тривожності
на рівні норми, а саме серед учнів 5-А класу нормальний рівень тривожності
у кінці навчального року мають 91,67% школярів, серед учнів 5-Б класу – 92,00%,
серед учнів 5-В – 84,00% та серед учнів 5-Г – 85,71% (Рис. 1). Це вказує на
організацію сприятливого психологічного клімату в навчальному закладі, що
позитивно відображається на процесах адаптації. Також важливим напрямком
роботи по адаптації є корекційні заняття з метою формування позитивного
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-их класів, травень 2015-2016 н.р.

З метою підтримання сприятливого соціального і морального клімату та
забезпечення умов взаємодії на засадах толерантності, терпимості та порозуміння
протягом 2015-2016 навчального року здійснювався супровід педагогічної
діяльності колективу, діагностична та інформаційно-роз’яснювальна робота з
учнями з метою попередження проявів насильства і жорстокості, розвивальнокорекційні тренінгові заняття, спрямовані на формування умінь та навичок
запобігання проявів насильства і жорстокості, поводження у таких ситуаціях.
З огляду на необхідність проведення профілактики конфліктності та
жорстокості в учнівських колективах, було проведено анкетування серед учнів 6-11
класів. Питання анкети дали змогу визначити рівень поінформованості учнів, їх
ставлення до окремих проявів жорстокості.
За результатами опитування виявлено, що 85,84% респондентів знають, що
таке насилля, 1,33% не визначитились, і 12,83% дали негативну відповідь.
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Рис. 2. Розподіл відповідей учнів 6-11 класів про їх поінформованість щодо
насильства, прояви жорстокості, 2015-2016 н.р.

На думку опитуваних, найчастіше діти зазнають насильства на вулиці –
50,19% відповідей. Ймовірність проявів насильства у родині відмічають 12,27%
опитуваних, у школі – 23,79%, в інших місцях – 13,75%.

Рис. 3. Розподіл відповідей учнів 6-11 класів про їх поінформованість щодо
насильства, прояви жорстокості, 2015-2016 н.р.

У відповідь на запитання, чи знають учні, як запобігти насильству та до кого
звернутись за допомогою, більшість учнів відповіли «Так» - 70,59% опитуваних.
Негативну відповідь надали 8,60% респондентів, та 20,81% не визначились з
відповіддю.

Рис. 3. Розподіл відповідей учнів 6-11 класів про їх поінформованість щодо
насильства, прояви жорстокості, 2015-2016 н.р.
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Наступним напрямом роботи соціального педагога є соціальнопрофілактичний. Соціальним педагогом були надані рекомендації вчителям,
класним керівникам, проводилися бесіди з учнями на правову тематику та щодо
профілактики негативних звичок.
Протягом 2015-2016 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.
Профорієнтаційний напрям роботи соціального педагога передбачає
проведення діагностики з метою виявлення професійних схильностей учнів,
практичні заняття, спрямовані на ознайомлення зі світом сучасних професій і
спеціальностей та їх особистій профпридатності відповідно до обраної професій, а
також систематичне надання індивідуальних професійних консультацій для учнів 511 класів. В рамках проекту «Вибір успішної професії» впродовж листопада серед
учнів 5-х класів проходив конкурс за темою «Професії моїх батьків» за номінаціями:
Фоторобота Малюнок+твір. Після підведення підсумків конкурсу визначено
переможців та нагороджено їх дипломами.
Протягом 2015-2016 навчального систематично відвідувались районні і міські
семінари, круглі столи та лекції. Учні гімназії приймали участь у конкурсі науководослідних робіт. Так, учениця 10-В класу Полтьєва Анна з науково-дослідною
роботою «Використання когнітивних упереджень у рекламі» посіла ІІ місце у ІІ
етапі. Учениця 10-В класу Хрищата Валерія з науково-дослідною роботою
«Механізми психологічного захисту в умовах маніпулювання суспільною
свідомістю на тлі глобальних інформаційних війн» посіла ІІІ місце у ІІ етапі.
в) внутрішкільний контроль за станом виховної роботи
Як показує практика, одним із ефективних засобів щодо здійснення контролю
за станом виховної роботи в класних колективах є чітка організація атестації
педагогічних працівників. Вона дає змогу впродовж тривалого часу досконало
вивчити роботу класного керівника, осмислити проблеми класу.
Управління розвитком виховної системи здійснювалося на підставі Концепції
розвитку освіти, Концепції виховання особистості в гімназії, цільових проектів,
програми розвитку гімназії та поточного планування. На початку 2015-2016
навчального року був складений навчальний план.
Головним результатом управління виховною системою гімназії на серпневій
педагогічній раді було визнано самовизначення випускників гімназії. В гімназії була
розроблена модель випускника, орієнтована на досягнення життєвого успіху.
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28 серпня відбулася педагогічна рада вчителів
гімназії «Підсумки роботи гімназії за 2014-2015
навчальний рік та визначення пріорітетних напрямків
роботи на 2015-2016 навчальний рік. Затвердження
плану роботи гімназії на 2015-2016 навчальний рік»,
в ході якої були підведені підсумки роботи за
минулий навчальний рік, намічені перспективи
розвитку на новий, зокрема: робота з обдарованими
учнями, особливості навчально-виховного процесу на 2015-2016 навчальний рік,
забезпечення учнів підручниками, єдині вимоги до учнів гімназії.
На педагогічній раді було обговорено Концепцію національно–патріотичного
виховання дітей і молоді, заходи щодо її реалізації
та визначені пріорітетні напрямки національно–
патрітичного виховання гімназистів в сучасних
умовах розвитку і становлення України.
Підводячи підсумки педагогічної ради,
директор Кузьминець Л.П. зазначила, що наша
гімназія - це такий навчальний заклад, де кожен
розуміє, що зупинятися на досягненому неможливо,
що час від кожного потребує постійної досконалості, що талановиту людину може
виховати лише талановитий учитель.
21 січня 2016 року відбулася педагогічна рада «Толерантність та взаємоповага
в учнівському колективі як запорука безпеки життєдіяльності учасників навчальновиховного процесу». На педагогічній раді виступив заступник директора з виховної
роботи Свирида А.В., який розповів про напрямки профілактичної роботи в гімназії
щодо жорстокого ставлення до дітей, про форми роботи з метою пропаганди та
активізації інформаційно-просвітницької роботи, про напрямки діяльності
педагогічного колективу, а також проаналізував роботу класних керівників за І
семестр 2015-2016 навчального року.
Соціальний педагогог Малецька С.О. підняла актуальну в наш час проблему
толерантності та взаємоповаги в колективі як запоруки безпеки життєдіяльності.
Звернула увагу педагогічного колективу на роль і місце толерантності у роботі
вчителя, надала ґрунтовну інформацію про структуру педагогічної толерантності.
Акцентувала увагу на якостях педагога, які формують педагогічну толерантність.
Розглядаючи питання ролі соціально-психологічного клімату в учнівських
колективах
як
середовища
гармонізації
міжособистісних
відносин
та
профілактики
конфліктності й жорстокості серед учнів, Світлана
Олександрівна
продемонструвала
результати
дослідження
учнівської
думки
щодо
їх
поінформованості з питань конфліктності та
жорстокості в класних колективах.
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Психолог гімназії Малецька О.О. охарактеризувала особливості спікування та
поведінки у конфліктних ситуаціях учнів 6-11 класів в залежності від їх
психофізіологічного розвитку та вікових змін, продемонструвала результати
діагностики провідного стилю поведінки у конфлікті учнів та висвітлила результати
проведення адаптаційної роботи з учнями 5-их класів.
На педагогічній раді розглядалися й інші питання. Зокрема, заступник
директора з навчально-виховної роботи Міхальова А.В. проаналізувала рівень
навчальних досягнень учнів 5-11 класів за І семестр 2015-2016 навчального року.
Заступник директора з науково-методичної роботи Красна Т.В. розповіла про
результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
На педраді ухвалили постійно вдосконалювати роботу з класними
колективами, підвищувати рівень поінформованості учнів з питань жорстокості і
насилля, класним керівникам спільно з соціальним педагогом та психологом
постійно проводити просвітницькі заходи з батьками.
Педагогічна рада відмітила значне покращення роботи на рівні гімназії з
питань розвитку учнівського самоврядування. Одночасно педагогічна рада
рекомендувала активніше вдосконалювати роботу учнівського самоврядування в
класних колективах, адже саме в них проявляються лідерські якості окремих
особистостей.
Враховуючи передумови демократичних перетворень українському
суспільстві педагогічна рада рекомендувала педагогічному колективу гімназії
зосередити свою роботу на зміну способу мислення учнів, розвиток їхніх цінних
орієнтацій і виховання нової генерації громадян незалежної держави.
Питання виховної роботи, які заслуховувалися на нарадах та засіданнях за
участю директора гімназії:
 про організацію роботи з профілактики правопорушень;
 про організацію учнівського самоврядування;
 про стан відвідування учнями навчальних занять;
 про роботу гуртків;
 про дотримання учнями шкільної форми;
 про діяльність Ради навчального закладу;
 про результати персонального контролю вчителів, які атестуються;
 система роботи класних керівників і вчителів-предметників з класними
журналами та особовими справами учнів;
 працевлаштування випускників гімназії;
 організація роботи МАН. Підсумки анкетування з профорієнтації та
організація цієї роботи;
 виконання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку гімназії;
 профілактика шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;
 стан дотримання санітарно-гігієнічних норм;
 стан просвітницької роботи серед батьків.
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Крім вищезгаданих видів контролю в гімназії проводились:
 перевірка планів виховної роботи класних керівників, відповідність його
змісту та теми;
 аналіз працевлаштування випускників 9-их та 11-их класів;
 перевірка готовності класних кімнат та кабінетів до навчального процесу;
 забезпечення учнів підручниками;
 забезпечення дітей пільгових категорій навчальним приладдям, шкільною
формою;
 контроль за дотриманням шкільної форми;
 контроль за організацією харчування;
 контроль за виконанням «Єдиних вимог до учнів гімназії «Діалог»»;
 контроль за виконанням Статуту гімназії;
 контроль за веденням класних журналів;
 контроль за проведенням батьківських зборів та засідань батьківських
комітетів;
 контроль за веденням учнями щоденників, їх перевірку класними керівниками
і батьками;
 контроль за проведенням виховних годин;
 контроль за чергуванням учнів по гімназії та в класах;
 контроль за роботою органів учнівського самоврядування;
 контроль за проведенням позакласних та позашкільних заходів;
 контроль за санітарним станом;
 контроль за вихованістю учнів;
 контроль за виконанням наказів «Про заборону паління», «Про заборону
користування під час навчального процесу мобільними телефонами та
планшетами», «Про заборону вживання алкоголю та наркотичних речовин» та
інші види контролю.
Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників гімназії
здійснюється поетапно. Класні керівники набувають сучасних знань психології,
соціології, питаннями управління, оволодівають сутністю та засобами організації
виховного процесу, вивчають його результативність та знайомляться з методами
оригінальної діяльності. Класні керівники беруть участь у науково-практичних
конференціях, практикумах, семінарах тощо.
г) робота гуртків, секцій, шкільних об’єднань
В гімназії створені та успішно працюють гуртки, секції:
 екологічний гурток «Юний еколог» - Коржик М.М.;
 бесіди з християнської етики – священники Свято-Ольгінського храму;
 гурток «Барви творчості» - Задорожна Ю.В.;
 секція спортивно-бальних танців – Євтушенко Т.П.
 вокально-танцювальний гурток – Жук М.О.;
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 вокально-інструментальний гурток – Ярошевський О.М.;
 гурток тележурналістики – Лавров Ю.М.;
 учнівське самоврядування – Куценко В.В.;
 наукове творче об’єднання «Академія» - керівники вчителі-предметники;
 «Юний пожежник», «Юний інспектор руху», «Юний стрілок», «Влучний
стрілок», «Бойова техніка та озброєння ЗСУ», військово-спортивний гурток
«Джура-Сокіл» – Шило І.І.;
 секція з баскетболу – Белан С.Ю., Антоненко О.Е., Сокура І.В.;
 секція з футболу – Труба С.П.;
 секція з плавання – Белан С.Ю., Антоненко О.Е, Сокура І.В., Труба С.П.;
 члени проекту ПАШ «ЮНЕСКО» - Таранченко О.М.
У 2015-2016 навчальному році в гімназії працював гурток «Юний інспектор
руху», керівник гуртка вчитель предмету «Захист Вітчизни» Шило І.І.
Теоретичні та практичні заняття проводилися відповідно до календарного
плану, затвердженого директором гімназії «Діалог». В гуртку налічувалося 16 учнів.
Мета роботи гуртка:
 підвищення контролю за поведінкою дітей на вулиці;
 широка пропаганда правил дорожнього руху серед учнів;
 контроль за здійсненням руху пішоходів по пішохідному переходу типу
«зебра» по вулиці О.Кошиця біля входу на територію гімназії.
За 2015-2016 навчальний рік проведено 34 теоретичних та практичних занять.
Практичні заняття гуртківців відпрацьовували на макеті перехрестя, яке виконане на
шкільному подвір’ї. Знання правил дорожнього руху гуртківців перевірилися на
комп’ютерах автошколи «Містраль-М», яка орендує приміщення в гімназії. В
жовтні на шкільному майданчику гуртківці відпрацювали елементи володіння
велосипедом: рух по колу, «вісімка», «зіг-заг», проїзд по місту та інші.
Протягом навчального року гуртків опрацювали інструкції «Дорожньо-транспортна безпека під час екскурсій, культпоходів та організованих виходів з гімназії»,
«Інструкція з охорони праці під час групових поїздок, пішохідних екскурсій,
пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів», «Правила перевезень автомобільним транспортом», «Надання першої медичної допомоги при травмуванні».
З 1 по 10 червня вперше в гімназії працював мовний табір, керівником якого
була Колісник А.В., вчитель англійської мови. Також приймали участь у роботі
табору всі вчителі англійської мови. Відпочивати в цьому таборі виявили бажання
15 учнів.
В цілому робота табору пройшла успішно. І діти, і вчителі отримали велике
задоволення від мовного табору. Адже заняття в таборі проводилися не в
стандартній формі, як зазвичай уроки в школі, а в ігровій. Діти мали можливість
робити ранкову зарядку, рухові вправи, грати в різноманітні ігри, вивчаючи та
удосконалюючи набуті знання з англійської мови. Така форма роботи дуже
подобалася дітям і мала позитивний результат, діти не боялися говорити іноземною
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мовою, спілкуватися один з одним та з вчителями. Спілкування іноземною мовою в
таборі проводилося в довільній формі, але при цьому учні засвоювали новий
лексичний матеріал, удосконалювали навики граматики та комунікабельні навички.
По закінченню кожного дня діти були сповнені емоцій та ділилися
враженнями один з одним, батьками, вчителями.
Можна сказати, що перший досвід запровадження мовного табору в нашій
гімназії пройшов успішно і ми зробимо висновки щодо удосконалення нашої роботи
на наступний рік.
7. Робота з основних напрямків виховної роботи
а) національно-патріотичне виховання
23 та 24 серпня Україна відзначала головні свята своєї Батьківщини – День
Державного Прапора та День Незалежності України.
Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України розпочалась о
10:00 на площі біля будівлі Дарницької районної державної адміністрації (вул.
Кошиця, 11), де зібрались мешканці району, представники Дарницької районної
державної адміністрації та працівники гімназії «Діалог».
Зі святом присутніх привітав голова райдержадміністрації Геннадій Сінцов,
народний депутат України Віталій Сташук, представник Ради волонтерів при
Дарницькій РДА Раїса Шматко.
За багаторічною традицією в цей день також вручили паспорти громадянина
України учням навчальних закладів, які досягли 16-річчя.
Також відправлено 3 автівки з гуманітарною допомогою (генератор, пральна
машина, домкрати, дошки, цвяхи, дерево кругляк, ОСБ, продукти харчування та
багато іншого) у зону АТО для того, щоб військові відчули підтримку вдячних
мешканців району, особливо в цей день.

Барвиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом.
Схвильовано радіють учні, вчителі, батьки. Рясніють квіти, сяють посмішки. І друзів
навкруги багато. Чарівний годинник відлічує останні
хвилини веселого лагідного літа. За доброю традицією
учні та педагоги зустріли Перше вересня – початок
нового навчального року.
З привітальними словами до присутніх на святі
звернулася директор гімназії Кузьминець Л.П., яка
побажала здоров’я, наснаги, успіхів у новому
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навчальному році, сил для втілення задуманого, невичерпного творчого натхнення,
добра та миру нашій країні. Школярів привітав зі
святом священик Свято-Ольгинського Собору ієрей
Василій, який зачитав лист-звернення до гімназистів та
їх батьків Владики Климента. Також з вітальними
словами до присутніх звернулися начальник відділу з
питань майна Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації Калашник М.В., начальник
управління податкового аудиту Державної податкової інспекції у Дарницькому
районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Бондаренко
О.В., голова волонтерської організації Всеукраїнського комітету «Наступ» Секела
Руслан та голова батьківського комітету Іваненко К.Г.
Завершальним акордом свята стало урочисте звучання Першого дзвоника. Цю
почесну місію виконали Левченко Максим, учень 11–В класу та Канан Аліна,
учениця 5–Б класу.
Навчальний процес 2015-2016 навчального року розпочався Першим уроком
«Українець – патріот своєї Вітчизни».
17 вересня гімназія «Діалог» відсвяткувала 25-річний ювілей з дня
заснування навчального закладу. На святковий вечір були запрошені учителі, які
працювали і зараз працюють у гімназії, випускники різних років, учні, батьки та
інші гості.
У цей день у гімназії було відкрито виставку квітів, присвячену урочистій даті,
фотопанораму «Життя гімназії», організовано презентацію дитячих робіт «Творчість
наших учнів», конкурс газет «З днем народження, рідна школо!» тощо.
Учні та вчителі з любов’ю прикрасили кожен куточок рідної гімназії, і вона,
уквітчана й ошатна, радо вітала всіх присутніх.
З нагоди ювілею було проведено урочистий концерт. Захід розпочався з
виконання Державного Гімну України та гімну навчального закладу. Зі сцени
звучали українські пісні, глядачі насолоджувалися вишуканою хореографією юних
танцюристів.
Привітати колектив гімназії прибули:
 представники університету «Крок»:
 заступник директора департаменту довузівської підготовки Власенко А.О.;
 директор факультету туризму Мелько Л.Ф.;
 представники духовенства Свято-Ольгинської церкви;
 директор гімназії «Київська Русь» Багаліка Ю.О.;
 голова батьківської ради гімназії Іваненко К.Г.;
 випускники гімназії та інші.
На концерті панувала радісна, урочиста, і разом з тим затишна атмосфера
родинного свята.
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22 вересня учні 10-Б класу завітали до бібліотеки №133 на урок-реквієм
«Пам'ять про героїчне минуле» з нагоди відзначення
Дня партизанської слави.
Заслужений
працівник
культури
України,
директор
централізованої
бібліотечної
системи
Дарницького району Головата О.В. ознайомила
присутніх з історією партизанського руху на Україні,
героїчними прикладами боротьби з німецькофашистськими загарбниками, з іменами героїв партизан, що навічно увійшли в
пам'ять поколінь. Зачитала з книги «Село, що живе в моєму серці» спогади про
партизан мешканців села Гребінки, що на Київщині. Вона розповіла про роки Другої
світової війни, що були періодом серйозної перевірки сили та життєдіяльності
радянського суспільного ладу в боротьбі з фашистськими загарбниками. Важкі
випробування випали на долю багатомільйонного населення на тимчасово
окупованій території. Ворог намагався зламати населення масовими розстрілами,
репресіями та іншими методами психологічного впливу, перевіреними методами в
раніше завойованих країнах Європи. Але радянські люди диверсійними діями
підпільних груп та збройною боротьбою партизан надавали суттєву допомогу своїй
армії.
Гімназисти переглянули документальний фільм «Радянський партизанський
рух на території України у часи Другої світової війни», відео презентацію «Діти
війни» та уривки з документального фільму
«Ковпаківці».
29 вересня у бібліотеці №133 для учнів 11-А
класу провели годину-реквієм «Бабин Яр: пам'ять і
уроки». Вшановуючи всіх загиблих у Бабиному Яру,
Захід розпочався піснею «Бабий Яр» у виконанні
Нателли Болтянської. В ході заходу була використана
презентація «Бабий Яр».
Бібліограф Ніна Потапова зробила бібліо-графічний огляд біля книжкової
виставки «Бабин Яр: Яр плачу, жалю і болю».
Після перегляду документального фільму Павла Чухрая «Дети из бездны.
Прерванное молчание» всі присутні вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру
хвилиною мовчання.
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13 жовтня в гімназії відбувся тематичний урок «На варті Української
держави». Старшокласники підготували вірші та фільми на дану тематику. Зокрема,
дуже багато виступів було присвячено минулому та сьогоденню української армії.
У цей важливий день у гімназії можна було спостерігати різноманітні
фотовиставки, стенди з книгами на військову тематику тощо. Також для учнів 6-В
класу був проведений майстер-клас з виготовлення оригінальних подарунків для
дідусів, батьків, братів.

9 листопада українці вп’ятнадцяте писали радіодиктант. Традиційно
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності проводиться у День української
мови та писемності, тож, окрім перевірки орфографії та пунктуації, акція мала ще й
громадянське звучання.
До написання радіодиктанту міг долучитися будь-хто з будь-якої точки
планети, адже велась пряма трансляція по радіо, телебаченню й в Інтернеті. Цей
захід дозволив кожному відчути себе учнем, і в цьому є глибока філософія життя,
адже людина навчається стільки, скільки живе. Випробування розпочалось об 11.00.
Писали під диктовку відомого мовознавця, радіоведучого та автора шкільних
підручників з української мови та літератури Олександра Авраменка. Учні 9-11
класів разом з учителями та директором гімназії Кузьминець Л.П. взяли участь у цій
важливій загальноукраїнській події. Цей захід не лише перевірка знань української
мови, а й заохочення до вживання, популяризації, захисту і сприяння розвитку
державної мови.
У листопаді 1997 року указом Президента України встановлено День
української писемності та мови, який відзначають щороку 9 листопада, коли
вшановується пам’ять Нестора Літописця. Нині свято вже стало традиційним.
Це один із тих днів, коли кожен має нагоду відчути себе частинкою свого
народу з героїчною історією, багатою культурою і прекрасною, Богом дарованою,
мовою.
9 листопада разом з усією Україною відзначали це свято і гімназисти. Було
проведено конкурс стіннівок, вчителі та учні старших класів взяли участь у
написанні радіодиктанту. П’ятикласники та шестикласники підготували
літературно-музичну композицію «Мово моя материнська, квітни в душі й на
устах…». Ведучі заходу розповіли про етапи становлення слов’янської писемності,
про Кирила і Мефодія, про Нестора Літописця, про І.П.Котляревського та
Т.Г.Шевченка. Кобзареве слово підхопили славні сини й дочки українського народу.
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Вірші Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса, Дмитра Білоуса та інших поетів
лунали зі сцени. На святі звучали і пісні про мову.
Напередодні великого Свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня
Українського козацтва та Дня захисника України в бібліотеці №133 для учнів 8-Г
класу провели історично-інформаційну годину «Українське козацтво: відгомін
віків». Перед присутніми виступив кандидат політичних наук, викладач політології
Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова бувший учень нашої
гімназії Дмитро Гаврилюк. Він розповів гімназистам про передумови та виникнення
козацтва на Україні. Про походження слова «козак» і що в Україні вшановують
українське козацтво з 1999 року. Та про те, що нарешті саме на Покрову
відзначатиметься День захисника України. Саме на це свято склався новий пазл
української історії, поєднавши давнину й сьогодення.
Бо вже сучасні хлопці боронять кожну п’ядь нашої землі, закриваючи Україну
собою, майорять над ними освячені бойові прапори, безцінні, як давні козацькі
клейноди.
Під час розповіді використовувалися фрагменти з документального фільму
«День Козацтва в Україні».
В кінці зустрічі Дмитро Юрійович звернувся до всіх присутніх з проханням:
при зустрічі з військовими привітати їх зі святом Захисника України.

У відповідності до положень Концепції допризовної підготовки та військовопатріотичного виховання молоді (Указ Президента України від 25.10.2002 року
№948), Директиви Міністра оборони України від 17.04.2006 року №Д-22 «Про
вдосконалення системи військово-патріотичного виховання Збройних Силах
України», Положення про допризовну підготовку від 30.11.2000 року №1770, на
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року №641
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y
загальноосвітніх навчальних закладах», плану роботи гімназії на 2015-2016
навчальний рік, на виконання наказу по гімназії від 03.11.2015 року №282-а «Про
проведення місячника військово-патріотичного виховання» та з метою поліпшення
військово-патріотичного виховання в період з 6 листопада по 6 грудня 2015 року в
гімназії пройшов місячник військово-патріотичного виховання.
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Класними керівниками проведені виховні години, бесіди, уроки мужності,
присвячені Дню Збройних Сил України.
Вчитель предмету «Захист Вітчизни» Шило І.І. провів:
 тематичні та практичні заняття з розбирання та складання АК 74;
 інструктивно-методичні уроки по вогневій підготовці з учнями 10-х класів;
 урок-вікторину «Що я знаю про Збройні Сили України»;
 змагання з підтягування на перекладині та віджимання в упорі від підлоги;
 змагання з одягання протигазу та захисного комплекту ПХК.
Учнями 8-Г класу, класний керівник Зборовська О.В., провели екскурсію до
Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Учні 6-Г класу, класний керівник Колісник А.В. та учні 10-А класу, класний
керівник Заболотна С.І. провели екскурсію до Київського бронетанкового заводу.
25 листопада юнаки 1999 року народження пройшли медичне обстеження та
приписку до Дарницького РВК м. Києва. Три учні 11-А класу побажали вступити до
військових навчальних закладів.
30 листопада проведено огляд-конкурс на кращу індивідуальну стройову
підготовку та стройову пісню серед 10-их класів та виконання вправ з пневматичної
гвинтівки ІЖ-38 серед 9-11 класів.
Команда гімназії прийняла участь у змаганнях з військового багатоборства,
присвячених Дню Збройних Сил України та у районному етапі Міського змаганнях
«Снайпер столиці».
4 грудня в гімназії відбулося свято, присвячене Дню Збройних Сил України
завершилося концертом художньої самодіяльності учнів гімназії.
Директор гімназії «Діалог» Кузьминець Л.П. вручила грамоти переможцям
змагань та конкурсів.
26 листопада на вшанування світлої пам’яті
жертв голодомору в Україні в 1932-1933 роках під
час уроку-реквієм була оголошена хвилина скорботи
та проведена акція «Хлібчик для янгола».
Усім присутнім був розданий хліб із такими
словами: «Тож пом’янімо хоч сьогодні, із
запізненням
у
кілька
довгих
десятиліть,
великомучеників нашої історії. Пом’янімо і
знайдемо в собі сили пройти за ними дорогою їхньої хресної путі. Не їм це потрібно,
а нам. Все, що вони могли сказати світові, вони вже сказали. Тепер наша черга».
Цього року ми також згадуємо Людей правди – тих, хто не боялися говорити
та писати про Голодомор навіть у часи, коли це могло коштувати життя. На
першому поверсі в гімназії протягом дня була відкрита інформаційна виставка про
цих людей, які ризикуючи кар’єрою, свободою або навіть життям зробили все, щоб
зберегти та поширити правдиві відомості про Голодомор.
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В пам'ять про мільйони загиблих від Голодомору учасники заходу закликали
всіх 28 листопада о 16.00 приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання,
за можливості – біля меморіалу, пам’ятника чи хреста пам’яті жертв Голодомору.
Також запросили із настанням темряви запалити і поставити свічку на
підвіконня так, щоб її було видно знадвору – на знак скорботи і пам’яті про
мільйони загублених життів наших співвітчизників.
Запалити свою свічку, зігріваючи душі тих, кого в тридцять третьому не
відспівували, не оплакували, не проводили, не поминали…

По всій Україні 20 лютого проводилися заходи по вшануванню Героїв
Небесної Сотні. У нашій гімназії була створена тематична експозиція, присвячена
героїчним подіям сьогодення, проведено літературні читання «Ми вічні сини твої,
Україно!». У класах пройшли уроки пам’яті «А сотня відлетіла в небеса». Учні 8-Г
класу були запрошені на годину патріотичної пам’яті «Стояли за правду, стояли за
віру, за наше майбутнє, за всю Україну» до бібліотеки №133.
Завідувач бібліотекою Клавдія Іваненко та провідний бібліотекар Віра Буряк
розповіли про трагічні події, що відбувалися на Майдані Незалежності взимку 2014.
Під час заходу використали фрагменти про Революцію Гідності «Україна золота» та
пісні у виконанні Лесі Горової «Нашим героям…» та Павла Табакова «Небесну
Сотню, Господи прийми». Піснею «Пливе кача по тисині» у виконанні гурту
«Пікардійська терція» вшанували полеглих «Хвилиною мовчання», запаливши
свічку пам’яті.

За давньою традицією 14 квітня в гімназії щороку проводиться День
вишиванки. Тож День відкритих дверей в гімназії завершився виховним заходом
«Ми – українці», підготовленим учнями 5-6 класів. Гості змогли не тільки оцінити
таланти наших учнів, а й долучитися до відзначення свята, покликаного зберегти
споконвічні народні традиції.
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14 грудня гімназійна родина урочисто прийняла до своїх лав цьогорічних
п`ятикласників. Свято «Посвята в гімназисти» розпочалося з привітання
директора гімназії Кузьминець Л.П. та священика Свято-Ольгинської церкви отця
Василія. Під час урочистостей п`ятикласники дали клятву гімназиста. Кожен учень
присягнув бути вірним ідеалам гімназії, захищати її честь, бути патріотом рідної
школи, української держави. На святі гімназисти яскраво продемонстрували свої
таланти. Вони танцювали, співали, декламували вірші.
Адміністрація гімназії, батьки та гості побажали усім гімназистам бути
гідними носити таке високе звання! Адже гімназист - це звучить гордо!

У травні, коли природа милує око яскравими квітами і дзвенить пташиний
спів, теплий весняний вітер приносить до нас, у гімназію «Діалог», свято останнього
дзвоника. Для одних – це тільки етап на нелегкому шкільному шляху, для інших –
символ оволодіння вершиною шкільних знань та роздуми над подальшою долею.
Ранок 27 травня наповнився спогадами, веселощами, надіями та твердою
впевненістю у майбутньому. З вітальним словом до великої гімназійної родини
звернулася директор гімназії Кузьминець Л.П., яка розповіла про здобутки наших
учнів в олімпіадах, різноманітних конкурсах, привітала одинадцятикласників зі
святом, побажала їм здійснення добрих задумів і мрій, добробуту, щастя, а також
бути гідними патріотами незалежної України.
Адміністратор автошколи «Омега» Цвіла О.М.
вручила іменні сертифікати одинадцятикласникам. У
свою чергу випускники висловили слова вдячності та
поваги усім педагогам, які впродовж 11 років не
тільки навчали, але й допомагали добрим словом,
порадою і подарували вчителям на згадку про шкільні
роки квіти вдячності й прощальний вальс. Коли пролунав останній дзвінок, надія і
радість переплелися в душах одинадцятикласників та їх батьків. Почувши його,
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випускники зі смутком згадали прожиті шкільні роки і те, що їх уже не повернути
назад. То ж цього дня гімназія в травневому подиху весни завмерла, щоб
попрощатися з одинадцятикласниками, провести в далеку дорогу, яка називається
дорослим життям.
б) право-виховна та право-освітня робота
На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації
основних сфер життєдіяльності населення. Збільшується кількість вчинених
злочинів із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, тяжкі і особливо тяжкі
злочини здійснюються з нечуваною жорстокістю, стрімко зростає кількість
правопорушень у сфері економіки.
Недосконалість системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей,
спричиняють збільшенню злочинів, учинених повторно.
Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функції сім’ї,
зменшення кількості позашкільних гуртків і секції за місцем проживання призводять
до збільшення кількості правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю,
випадків утягнення дітей дорослими у злочинну діяльність.
В гімназії «Діалог» розуміють, що активну в правовому відношенні людину
потрібно формувати змалку, особливо в шкільному віці. Перед школою стоїть
завдання розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу
відповідальність перед суспільством і державою, виховати молодих людей в дусі
безумовного дотримання норм права і моралі.
В гімназії «Діалог» видані накази:
 «Про заборону тютюнопаління в гімназії «Діалог» (серпень);
 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів
гімназії» (серпень);
 «Про проведення місячника правових знань, профілактики дитячої
бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі»
(вересень);
 «Про попередження проявів жорстокості серед учнів гімназії та
забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства» (вересень);
 «Про створення комісії з профілактики правопорушень» (жовтень);
 «Про підсумки проведення місячника правових знань, профілактики
дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському
середовищі» (листопад);
 «Про проведення декади захисту прав дітей, попередження жорстокості та
насильства» (листопад);
 «Про підсумки проведення декади захисту прав дітей, попередження
жорстокості та насильства» (листопад);
 «Про проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права»
(грудень);
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 «Про підсумки проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права»
(грудень).
В гімназії «Діалог» розроблені заходи:
 План заходів щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності
та негативних явищ в учнівському середовищі гімназії на 2015-2016 навчальний рік
(вересень);
 План заходів профілактики поширення ксенофобських та расистських
проявів серед учнівської молоді на 2015-2016 навчальний рік (вересень);
 Заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та
профі-лактичної роботи на 2015-2016 навчальному році (вересень);
 Заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів
гімназії «Діалог» на 2015-2016 навчальний рік (вересень);
 План заходів на виконання Концепції громадянського виховання на 20152016 навчальний рік (вересень);
 ПЛАН заходів по попередженню вживання алкоголю, паління та ведення
здорового способу життя на 2015-2016 навчальний рік (вересень);
 План заходів по превентивному вихованню дітей та підлітків на 2015-2016
навчальний рік (вересень);
 План заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм
фізичного або психічного насильства та попередження проявів жорстокості серед
учнів на 2014-2015 навчальний рік (вересень);
 План заходів проведення місячника правових знань, профілактики дитячої
бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі (з 1
по 31 жовтня 2015 року);
 План заходів проведення декади захисту прав дітей, попередження
жорстокості та насильства в гімназії (з 16 по 25 листопада 2015 року);
 План заходів у рамках Всеукраїнського тижня права в гімназії (з 7 по 11
грудня 2015 року).
На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Національної
програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від
18.10.2001 року №992, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 03.08.2012 року №888 «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики
правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», наказу
управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від
__.09.2015 року №___ «Про проведення місячника правових знань, профілактики
дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському
середовищі», наказу по гімназії від 25.09.2015 року №232 «Про проведення
місячника правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та
негативних явищ в учнівському середовищі гімназії» та з метою поглиблення
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правових знань учнів, попередження правопорушень та негативних явищ серед
школярів району в період з 01 по 31 жовтня 2015 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 9-11
класів: Гаврилюк Ж.М. – 9-А класу, Шкоденко Н.М. – 9-Б класу, Максим Т.А. – 9-В
класу, Буряк В.А. – 9-Г класу, Заболотна С.В. – 10-А класу, Мельник О.К. – 10-Б
класу, Філаретова А.О. – 10-В класу, Конопля Н.А. – 11-А класу, Таранченко О.М. –
11-Б класу, Слєпакова Н.І. – 11-В класу.
Протягом місячника класні керівники провели виховні години «Права і
обов’язки громадян України» - 5-7 класи, «Закон і підліток – 8-9 класи та «Ми і
Закон» - 10-11 класи.
Значну роботу провели психолог Малецька О.О. та соціальний педагог
Малецька С.О.:
 соціальні диктанти «Право і Закон» з учнями 7-В класу, «Неправомірна
поведінка» з учнями 7-Б класу;
 практичні заняття «Мої права і права інших людей» з учнями 5-их класів,
«Вплив однолітків – як причина тютюнопаління» з учнями 8-Б класу;
 бесіди «Психологічні причини вживання нікотину», «Історія виникнення
тютюнопаління» з учнями 9-их класів;
 переглянули фільм «Станція призначення – життя» з учнями 11-их класів;
 перегляд відео-лекції «Вся правда про наркотики» з класними керівниками
та розглянули питання профілактики психоактивних речовин.
Психологом та соціальним педагогом організовано консультативний пункт
для батьків з питань труднощів у сімейному вихованні.
16 жовтня проведено зустріч учнів 10-Б та 10-В класів з оперуповноваженим
кримінальної міліції Дарницького РУ МВС в м. Києві Хомюком Ю.І.
17 жовтня вчитель правознавства Конопля Н.А. провела перегляд фільму
«Історія прав людини» з наступним його обговоренням.
Вчитель правознавства Конопля Н.А. провела правові бесіди з учнями:
 «Немає прав без обов’язків» - 5-А класу;
 «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей» - 6-А класу;
 «Державні символи України» - 7-А класу;
 «Я – громадянин і патріот держави» - 8-А класу;
 «Твоя правова культура» - 9-А класу.
Педагог-організатор Куценко В.В. провела засідання навчально-виховної
комісії Ради учнівського самоврядування «Правила внутрішнього розпорядку –
Закон життя гімназії». В гімназії відбулася зустріч учнівського самоврядування з
адміністрацією гімназії «Керівні документи, що регламентують діяльність гімназії».
В жовтні місяці знову запрацювала юридична клініка, яку ведуть для учнів
студенти та викладачі Національної Академії МВС України.
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Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. разом з психологом
Малецькою О.О. та соціальним педагогом Малецькою С.О. провели методичну
нараду з класними керівниками з питань роботи з учнями, які потребують
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.
Завідуюча бібліотекою №133 Іваненко К.Г. та класний керівник 10-А класу
Конопля Н.А. провели з дітьми круглий стіл «Права дитини - право на майбутнє».
Значну роботу в програмі місячника провів заступник директора з виховної
роботи Свирида А.В. виховні бесіди в 5-В, 5-Г, 6-В, 7-В та 8-В класах. З учнями
проведено обмін думками з питань дотримання внутрішнього розпорядку роботи
гімназії, виконання вимог, Статуту гімназії, дотримання Положення про шкільну
форму для учнів гімназії. Переглянуто та доповнено «Єдині вимоги до учнів
гімназії», які затверджені на педагогічній раді.
Активно допомогла завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. Вона поновила
літературу в постійно діючому куточку з проблем негативних явищ серед
неповнолітніх, надавала допомогу класним керівникам в підготовці бесід.
29 жовтня 2015 року в гімназії проведено педагогічну раду «Толерантність та
взаємоповага в учнівському колективі – як запорука безпеки життєдіяльності». З
доповіддю на педраді виступив заступник директора з виховної роботи Свирида
А.В.
Жорстоке поводження з дітьми та підліткове насильство – проблема держави і
кожної свідомої особистості. Її прояви – це тисячі дітей, які не отримують освіти, не
мають постійного місця проживання, жебракують з однолітками або дорослими,
потерпають від побиття та насильства, яких примушують до важкої праці.
А.В.Свирида охарактеризував різні типи насильства: психічне, фізичне,
економічне, сексуальне. Він відмітив, що антиподом насильства та жорстокості є
толерантність, яка є найважливішою умовою миру і злагоди в сім’ї, колективі,
суспільстві.
За результатами роботи педагогічної ради прийнято відповідне рішення.
З давніх-давен людина пізнавала навколишній світ, займалася освітою,
вихованням, училась жити з людьми. Скільки людина існує як цивілізована
особистість, стільки, мабуть, існує і поняття толерантності.
Протягом декади вчитель права Конопля Н.А. провела бесіди по Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
та боротьбу із цим явищем.
На виконання Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей
та учнівської молоді на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 року №888, Плану заходів з
формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у
суспільстві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
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України від 11.06.2012 року №677, Плану заходів щодо реалізації Національної
кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року №1312, Плану заходів
щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 року №827,
наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації
від 02.11.2015 року №223 «Про проведення декади захисту прав дітей,
попередження жорстокості та насильства», наказу по гімназії від 10.11.2015 року
№293 «Про проведення декади захисту прав дітей, попередження жорстокості та
насильства» та з метою поглиблення правових знань учнів, попередження
негативних явищ в учнівському середовищі в період з 16 по 25 листопада 2015 року
в гімназії проведено декаду захисту прав дітей, попередження жорстокості та
насильства.
Тиждень проходив у відповідності до затвердженого плану заходів.
Відбулася зустріч учнів 5-Б, 6-А та 6-В класів з вихователями Федченко О.А.
та Телегою Л.М. приймальника-розподільника для дітей Головного управління
Національ-ної поліції в м. Києві на тему: «Насильство в шкільному колективі».
11 листопада 2015 року пройшов спільний захід учнів 5-А класу та бібліотеки
№133 на тему: «Дитинство в Україні: права, гарантії, захист».
Класні керівники 5-11 класів провели:
 виховні години на тему: «Гендерне насильство – проблемне питання
людства», присвячені Міжнародному дню боротьби з насильством щодо жінок;
 тематичний урок, присвячений прийняттю Генеральною асамблеєю ООН
Концепції про права дитини;
 зустрічі учнів з батьками, працівниками юридичних установ та
правоохоронних органів, соціальних служб.
Педагог-організатор Куценко В.В. та Рада учнівського самоврядування
гімназії провели:
 заходи до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства;
 заходи до Дня толерантності (16.11.):
 конкурс плакатів;
 інформаційні п’ятихвилинки «Толерантність – це…»;
 тренінг для учнів 1-х класів «Толерантність як принцип взаємодії між
людьми»;
 виховний захід «Толерантність як людська цінність»;
 заходи до Дня Гідності та Свободи (20.11.):
 інформаційні хвилинки;
 уроки мужності;
 висадили шкільну алею на честь Героїв Небесної Сотні;
 зустріч з військовослужбовцями:
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 Овсянниковим М.І, старшим інструктором навчального центру «44»;
 Осієнком Д.Г, членом цивільного корпусу «Азов»;
 Давиденком А.Г, командиром відділення управління 93 батальйону.
Протягом декади вчитель права Конопля Н.А. провела бесіди по Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
та боротьбу із цим явищем.
Соціальний педагог Малецька С.О. та психолог Малецька О.О. провели:
 казкотерапія про дружбу для 5-х класів;
 тренінгові заняття «Ми різні, але всі разом» для 6-7 класів;
 тренінгові заняття «Життя без конфліктів» для 10-х класів;
 анкетування на тему: «Стилі поведінки в конфлікті» для 5-11 класів.
Вчитель образотворчого мистецтва Задорожна Ю.В. провела конкурс
малюнків «Діти проти насилля». Кращими виявились роботи учнів 6-Б класу:
Уманського Бориса, Карандеєва Мирона, Карачун Олександри та Щедріна Івана.
Завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. створила постійно діючу виставку
літератури на правову тематику «Виховуємо громадянина – патріота України».
На виконання доручення Київської міської державної адміністрації від
01.10.2015 року №27761/31 відповідно до Плану заходів з проведення
Всеукраїнського тижня права в м. Києві у 2015 році, наказу управління освіти
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 01.12.2015 року №244
«Про проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права», наказу по гімназії
від 02.12.2015 року №328 «Про проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня
права» та з метою формування в учасників навчально-виховного процесу високої
правової культури в період з 7 по 11 грудня 2015 року в гімназії проходили заходи
інформаційного, освітнього та виховного характеру в рамках Всеукраїнського тижня
права.
Тиждень проходив у відповідності до затвердженого плану заходів. У
програмі тижня проведено багато цікавих заходів.
Протягом тижня класні керівники провели:
 Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної
декларації прав людини для 5-11 класів;
 бесіди «Знаємо свої права» для учнів 5-6 класів;
 виховні години «Мої права і обов’язки» для учнів 8-х класів.
Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. провів:
 бесіди та навчання з педагогічними працівниками з питань реалізації прав
людини;
 інформував працівників з питань сучасного стану реалізації і захисту прав
людини.
Вчитель права Конопля Н.А. провела:
 бесіду «Чи всі люди мають однакові права?» для учнів 5-А класу;
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 творчу рольову гру «Загальна декларація прав людини: права, що належать
Вам, права, що належать всім» для учнів 6-А класу;
 виховний захід «Права людини: історія і сучасність» для учнів 7-А класу.
Перегляд презентацій та відеофрагментів «Права людини»;
 круглий стіл «Закон і ми» для учнів 7-х класів;
 флеш-моб акція з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини
«Намалюй-склади-запам’ятай!»;
 тематичну бесіду «Дивись не забудь, людиною будь» для учнів 8-А класу;
 перегляд презентації та відеофрагментів «Права людини» та правовий
турнір «Закон і ми» для учнів 9-А класу;
 тематичну бесіду «Міжнародно-правові стандарти прав людини» для учнів
11-А класу.
Соціальний педагог Малецька С.О. та психолог Малецька О.О. провели:
 тренінгове заняття «Мир і дружба - не дива, або знай свої права» для учнів
7-х класів;
 соціальний диктант «Право і закон» для учнів 8-х класів;
 анкету «Права і обов’язки дітей в сім’ї» для учнів 8-10 класів;
 правовий тренінг «Знаємо та реалізуємо свої права» для учнів 9-х класів;
 тренінги «Як запобігти насильству» для учнів 9-10 класів.
7 грудня в гімназії пройшов День учнівського самоврядування. Захід
проводився з метою пропагування серед учнівської молоді основних засад місцевого
самоврядування, формування активної життєвої позиції старшокласників та
реалізації їх лідерського потенціалу, виховання інтелектуально і духовно
розвиненого підростаючого покоління – майбутньої нації.
У Дні учнівського самоврядування взяли участь учні 9-11 класів та лідери
учнівської ради старшокласників. Старшокласники мали можливість спробувати
себе в ролі педагога, зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем.
Робочий день розпочався з апаратної наради. Директор гімназії Кузьминець
Л.П. привітала старшокласників із Днем учнівського самоврядування та побажала їм
успіхів. Апаратну нараду продовжила Хівренко Анна, президент учнівської ради,
яка виконувала відповідно до визначених повноважень функціональні обов’язки
директора гімназії. Анна ознайомила представників учнівського самоврядування з
планом Дня самоврядування.
Весь навчальний процес гімназії в цей день контролювали дублери
адміністрації гімназії. І для того, щоб уроки проходили у нормальному режимі,
потрібна була ретельна підготовка. Заздалегідь «майбутні вчителі» ознайомилися з
навчальним матеріалом, який вони повинні дати учням. Самостійно склали
конспекти до уроків.
Усі з великим нетерпінням чекали цього дня та хвилювалися. Але, як потім
з’ясувалося, хвилюватися було нічого. Учні були задоволені. Уроки сподобались, бо
все проходило цікаво і захоплююче. Учні отримали задоволення ще й від того, що
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їхні знання були оцінені високими балами. Завершився День учнівського
самоврядування в гімназії підсумковою нарадою керівників та лідерів учнівського
самоврядування, під час якої старшокласники поділилися враженнями про захід,
обговорили результати своєї діяльності.
Гімназія «Діалог» протягом багатьох років успішно співпрацює з
університетом економіки та права «Крок». Учні беруть активну участь у багатьох
студентських проектах.
8 грудня до гімназії завітали студенти цього навчального закладу з проектом
KEПІТ- Expert», одним із напрямків якого є «LEGIS-INCOSNITA» - юридична
грамотність.
Кожен школяр повинен знати свої права та обов’язки, а також вміти їх
відстоювати і захищати. «LEGIS-INCOSNITA», або «Права невідомі» - це комплекс
корисної та цікавої інформації про наші права, більшість з яких часто буває просто
невідома громадянам України. Завдяки майстер-класу, який провели студенти з
учнями 10-А класу, школярі ознайомилися із своїми правами та обов’язками,
навчилися правильно виходити із складних правових та життєвих ситуацій і тепер
будуть добре знати, як себе поводити в соціумі.
10 грудня світова спільнота святкує 67-ту річницю прийняття Загальної
декларації прав людини. Саме цього дня 10 грудня 1948 році Генеральна Асамблея
Організації Об’єднаних Націй (ООН) прийняла Загальну декларацію прав людини,
яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини. Це свято було
засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. На
Декларації ґрунтується значна кількість міжнародних договорів із прав людини, які
мають обов'язкову юридичну силу у сфері прав людини у всьому світі.
Визначаючи універсальні міжнародні стандарти прав людини, ООН
встановила, що вони не можуть залежати від кордонів і повинні бути однаково
забезпечені на різних континентах. Жодна країна світу не може вільно порушувати
права людини, виходячи зі своїх внутрішніх інтересів. І сьогодні, всі ми, кожним
кроком, кожним рішенням, спільними зусиллями повинні відстоювати та захищати
права громадян нашої держави. У цей День ми приєднуємося до цієї ініціативи і
бажаємо всім нам розуму і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з
нашого дотримання їх по відношенню до наших
ближніх!
Відповідно до Указу Президента від 08 грудня
2008 року щороку в тиждень, що включає День прав
людини, проводиться Всеукраїнський тиждень права.
Протягом Всеукраїнського тижня права з 07 по 11
грудня в гімназії «Діалог» відбувалися правоосвітні
заходи. З нагоди проголошення Загальної декларації прав людини 10 грудня 2015
року в гімназії протягом дня пройшла флеш-арт акція «Намалюй-складизапам’ятай!».
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Мета проведеного заходу: формувати зацікавленість учнів у вивченні
Загальної декларації прав людини; вміння використовувати свої знання на практиці;
виховувати в учнів почуття патріотизму, свідомої громадської позиції.
12 грудня учні 10-А та 11-А класів завітали на День відкритих дверей до
Київського інституту, Київського коледжу та Інституту інтелектуальності власності
Національного університету «Одеська юридична академія». Під час заходу
проведено знайомство з навчальним закладом, зустріч з провідними науковцями
ВНЗ.
Завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. створила постійно діючу виставку
літератури на правову тематику. В цілому тиждень пройшов на високому рівні.
21 вересня по всьому світу відзначають
Міжнародний день миру. І наш навчальний заклад
долучився до свята. Тиждень миру пройшов під
гаслом перського філософа Джалаледдіна Румі
«Якщо ви хочете миру, не давайте притулку поганим
думкам». Саме його доктрина стала на захисті
доброти та толерантності. Доброю традицією у нашій
гімназії стало проведення виставки дитячих малюнків «Я хочу жити під мирним
небом». Відображенням миру й злагоди в усьому світі прийнято вважати голуба.
У 2015-2016 навчальному році учні гімназії продовжували справу минулого
року, а саме брали участь в програмі «Школа миру».
21 жовтня Хівренко Анна, Задерейко Ева,
Мюллер Анна, Хрищата Валерія, Гура Влада,
Поперечна Катерина завітали на церемонію
відкриття та прийняли участь у першому занятті
тренінгу «Школа Миру». До Київського
будинку учителя прибуло більш ніж 50
представників різних шкіл м. Києва та м. Житомира.
На відкритті виступили Голова правління Федерації всесвітнього миру,
Михайло Ільїн та директор школи №85, Тетяна Федунова.
Михайло Ільїн розповів про плани «Школи миру»,
нещодавні заходи Федерації, а Тетяна Миколаївна побажала
успіхів та натхнення всім новим учасникам та зазначила, що
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київради активно
підтримало громадську ініціативу по створенню такої Школи та
сприяло наданню приміщення для проведення занять.
Перший модуль занять мав назву «Я - частина світу».
Перше заняття тренінгу по культурі миру відбулося на
тему «Я – особливий! Я – особлива!» де учасники конференції
мали можливість познайомитись з учнями інших шкіл м. Києва,
та м. Житомира поспілкувалися, виявляли унікальні якості,
вчились працювати у команді та поважати один одного.
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В усі часи надією людства був об’єднаний та мирний світ, який спирається на
загальнолюдські цінності та повагу до прав і свобод людини. Для досягнення цієї
мети необхідна плідна співпраця та об’єднання зусиль між людьми всіх націй,
релігій, народів та рас.
Ініціатива, запропонована Федерації всесвітнього миру представниками СШ
№85 – запровадження руху Юних Послів Миру із метою виховання дітей та молоді
у миротворчій сфері життєдіяльності виявилася вкрай цікавою та пізнавальною.
18 листопада Київський Будинок вчителя зібрав під своїм дахом дітей, які
старанно несли ідею миру крізь усе своє життя, спонукані програмою Школи Миру.
Учасники Конгресу Юних Послів Миру узгодили й підписали звернення до
Президентів та урядів країн світу, міжнародної спільноти, дітей і молоді всіх країн,
яке згодом надіслали до Пана Гі Муна, в Організацію Об’єднаних Націй, а також до
Адміністрації Президента України. Це звернення закликає світ вирішувати будь-які
конфлікти мирним шляхом, цінувати людське життя над усе, берегти світ, планету
Земля та не вбивати віру в майбутнє для наступних поколінь.
Згодом була проведена міжнародна конференція «Виховання молоді –
ключ до нової парадигми лідерства», організована Федерацією всесвітнього миру
України за підтримки Послів Миру, де була ухвалена резолюція, що передбачає:
 щорічне проведення у Всесвітній день миру (21 вересня) Конгресу Юних
Послів Миру;
 організація навесні 2016 року фестивалю для молоді та громадських
миротворчих організацій з різних країн світу «Дніпро нас єднає»;
 розвиток програми Юних Послів Миру серед усіх шкіл Києва, організацію
програм передачі досвіду між Послами миру молоді України та інших держав;
 створення інтернет-порталу для спілкування Юних і Молодіжних послів миру
різних країн з метою розвитку й поширення миротворних ідей в суспільстві та
світі.
Слід зазначити, що на цій важливій конференції гімназія «Діалог» отримала
сертифікати про участь в програмі Школи Миру, про захист проекту, проведеного
під егідою координаторів проекту. Таранченко О.М., куратор проектів, пов’язаних із
діяльністю ЮНЕСКО, та Хівренко Анна, учениця 9-А класу, Голова ради
учнівського самоврядування гімназії отримали почесне звання Посла Миру та
Юного Посла Миру відповідно та офіційні документи, що засвідчують це.
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З давніх-давен людина пізнавала навколишній світ, займалася освітою,
вихованням, училась жити з людьми. Скільки людина існує як цивілізована
особистість, стільки, мабуть, існує і поняття толерантності.
16 листопада з нагоди Дня толерантності в гімназії проведено конкурс
плакатів, інформаційні хвилинки «Толерантність – це…». Для учнів 1-их класів
СШ І ступеня №295 представники самоврядування гімназії провели тренінг
«Толерантність як принцип взаємодії між людьми». Мета заходу: ознайомити
першокласників із загальнолюдськими цінностями і розвивати гнучкість мислення,
формувати навички толерантного спілкування.
День толерантності завершився відкритим
виховним заходом «Толерантність як людська
цінність». Тлумачення поняття «толерантність»,
формування за допомогою сценок, віршів, інсценівок
квітки толернтності забезпечили реалізацію головної
мети – пам'ятати що толерантна людина творить
майбутнє життя. Вона з глибокою повагою ставиться
до традицій свого народу, до творів культури
попередніх поколінь.
Толерантна людина ніколи не спалить книжку, не знищить картину. Навпаки,
вона захистить – вірою, силою, розумом - минуле, сучасне, майбутнє.
Із тисяч мов, які існують на планеті,
найдорожчою для кожного є його рідна мова. У ній історична доля, духовна могутність та національна
суть. З нагоди відзначення Міжнародного дня рідної
мови в гімназії проведені літературні читання
«Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить».
Про те, що мова вкраїнська вся з гомону полів, лісів і
морів отчої землі, гаптована сяйвом місяця, переткана
барвінковим і вишневим цвітом, говорили ведучі літературних читань. Палко і
трепетно звучали віршовані рядки про мову з вуст учнів 5-8 класів. Сприяла
проведенню заходу і святкова атмосфера, що панувала у нашій гімназії. Кожен клас
випустив святкову тематичну стіннівку, була оформлена книжкова виставка,
проведені інформаційні хвилинки. Хрещата Валерія, учениця 10-В класу, та
Сівакова Тетяна, учениця 6-А класу, взяли участь у поетичному фестивалі
асоційованих шкіл ЮНЕСКО «На крилах надії». Учасники отримали сертифікати.
Ми пишаємося досягненнями наших учнів, які ще раз
доводять, що мова – це свого роду душа народу.
в) туристсько-краєзнавча робота
18 вересня колектив гімназії «Діалог» відвідав
Музей народної архітектури та побуту Пирогово.
Пирогово - це своєрідна машина часу.
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Відвідавши музей, ми перенеслись на кілька століть тому. Колектив за допомогою
розповіді екскурсовода потрапив у всі найцікавіші куточки України за декілька
годин, побачив буквально зсередини життя українського народу в 17-20 століттях,
познайомився із предметами побуту звичайного будинку українця.
Музей являє собою open air експозицію етнографічних районів країни, тобто
вся територія музею розташувалася не в павільйонах і інших будівлях, а під
відкритим небом, що робить музей дуже привабливим.
Ще однією відмінною особливістю музею Пирогово - це різні театралізовані
вистави, гуляння під час народних свят. На території Пирогово часто можна зустріти
людей і працівників у національних костюмах, зайнятих різним ремеслом того часу
- ткаль, ліпників посуду із глини й інших.
Пирогово – хороше місце відпочинку, де можна познайомитись з культурою
та побутом українців, де можна відпочити з друзями та рідними.
8 жовтня учні 6-В класу відвідали «Kids Will».
Це повноцінне дитяче місто, утворене зі станцій, на
яких відвідувачі можуть освоїти дуже багато
професій. Кожна станція є неповторним джерелом
знань та вмінь, де знайомлять з особливостями
виробництва, функціонування та значимістю установ,
де працюють люди.
Усі були в захваті від можливості стати
працівниками комунальної служби, заводу з виготовлення йогуртів, міліції,
телебачення, кондитерської, лікарні та пошти. Отримавши заробітну плату за
старанну та відповідальну працю, шестикласники мали змогу розважитися на
атракціонах та поласувати смачненьким.
Багато хто з нас має домашніх улюбленців, або
мріє про них. Та не завжди ми знаємо як правильно за
ними доглядати чи допомогти під час хвороби. В
четвер учні 6-Б класу відвідали клініку ветеринарної
медицини «Друг». Побували в оглядовому кабінеті,
познайомились з лікарем, подивились як відбувається
огляд тваринки. Відвідали хірургічний та рентген
кабінети, побачили мазок крові в мікроскоп, послухали як правильно поводитися з
тваринами, поспілкувались з мешканцями котячого готелю. Після екскурсії дехто з
учнів вирішив стати справжнім ветеринарним лікарем.
27 листопада учні 6-А та 6-В класів здійснили
подорож у минуле. Вони мали змогу прогулятися
древнім Києвом у парку «Київська Русь», який є
центром культури та історії Стародавньої Русі.
Парк являє собою відтворення культурного та
архітектурного образу Дитинця Києва V-XIII століть у
його історичних розмірах і атмосфери Київської Русі,
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з використанням всіх наукових знань, наявних на сьогоднішній день. На власні очі
шестикласники побачили в’їзні ворота з вежами, дерев’яну кріпосну стіну, княжий
двір з трибунами, садиби киян XI–XIIІ століть, оглянули експозиції старовинної
метальної зброї та суднобудування. Екскурсовод також розповіла про побут, звичаї
та культуру давніх часів.
З 8 по 10 квітня учні 9-Г класу разом з класним керівником Буряк В.А. та
батьками відвідали казкове старовинне місто Львів, що має свою особливу, ні з
чим незрівнянну культуру. Велична, унікальна архітектура, вузькі середньовічні
вулички, самобутні ресторанчики... Про Львів багато різної інформації, найчастіше
суперечливої, але одне відомо точно: це місто велике, старовинне і красиве
настільки, що походить на музей архітектури під відкритим небом. Причому
красивих видів тут шукати не потрібно, Львів - одне з тих міст, де цікаво в будьякому закутку і ось чому: протягом свого існування Львів входив до складу
декількох європейських країн. Пам'ять про ті часи живе в його будинках...

21 квітня учні 9-Г та 6-Г класів разом з класними керівниками Буряк В.А. та
Колісник А.В. відвідали Національний музей «Чорнобиль» з нагоди 30-ї річниці з
Дня Чорнобильської трагедії.
Аварія на Чорнобильській АЕС – чорна сторінка в історії людства. Ця трагедія
стала найбільшою техногенною катастрофою, від наслідків якої лише в Україні
загинуло близько 15 тисяч людей. Радіоактивне опромінення зробило непридатною
для життя значну територію, котра зараз вважається «зоною відчуження».
Учнів вразили цікаві експонати музею, фотографії учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, багатьох з яких вже немає в живих;
фотографії дітей, які народилися після катастрофи й мають певні проблеми зі
здоров’ям. За годину екскурсії жоден учень не промовив ані слова, тому що
настільки прониклися трагізмом тих подій.
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26 квітня учні 5-А та 5-Г класів відвідали село
Ново-Петрівці, де знаходиться музей «Битва за
Київ». Ми дізнались про страшні бої за Київ в 1943 р.
Величезне враження на нас справила панорама бойових
дій. Ми побачили багато матеріалу, присвяченого
учасникам АТО. Бойова зброя, танки, зенітки, окопи,
землянки справили на нас велике враження. Щиро
дякуємо нашим класним керівникам Марковій І.А. і
Грудовій Л.Р.
З 2 до 8 травня учні 6-Б класу разом з класним керівником Шевчук Н.С.
здійснили незабутню подорож «Замки Західної України і казкове Закарпаття».
Учні були зачаровані неповторною природою Українських Карпат, дихали свіжим
гірським повітрям, а також дізналися багато нового та цікавого про історію нашої
країни.
Ми заїхали в м. Корець і оглянули залишки Корецького замку. На високому
пагорбі знаходяться мальовничі руїни середньовічного Корецького замку. До наших
днів збереглася надбрамна вежа і руїни цегляних стін. Зупинилися в м. Дубно,
оглянули Дубенський замок. Замок в Дубно славився своєю неприступністю, адже
за чотири століття ні татари, ні козаки, ні російські війська, ні шведський король не
змогли його взяти. Саме з Дубна почали капітулювати шведи під проводом Карла
XII за часів Північної війни. Це містечко обрав Гоголь для твору «Тарас Бульба», в
одній з тутешніх хатин деякий час жив Оноре де Бальзак. Відвідали Олеський замок,
що був побудований на початку 14 століття. Олеський замок сповнений таємниць і
цікавих легенд. Кожен зал являє собою своєрідний музейний експонат: підлога,
світильники - все характерно для 16-18 століть. У музеї ми також побачили
старовинні іконостаси, колекцію ікон 15-18 століть.
Відвідали замок в с. Чинадієво. Чинадіївський
замок «Сент-Міклош» або «Святий Миколай», крім
того, він має і третю, більш романтичну назву «Замок любові». Будівля займає два поверхи і
виконана у формі прямокутника. Замок також містить
дві кутові вежі на три яруси. Його зведення
доводиться на рубіж 14-15 століть, тому будова
виконано в стилі романської феодальної резиденції. Ми
здійснили автобусну екскурсію в казкову долину річки Тиса.
Відвідали Долину нарцисів - реліктове місце в Україні,
розташованого на висоті 200 м над рівнем моря в урочищі
Кіреші між річками Тиса та Хустець на околиці Хуста, куди
щорічно приїжджають тисячі туристів, щоб зануритися в
запашний аромат витончених квітів.
Відвідали Мукачево «Місто над Латорицею» з
відвідуванням середньовічного замку Паланок. Ми побачили
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відреставровану середньовічну фортифікаційну архітектуру, старовинні дворики і
галереї з виставками сучасної скульптури.
З’їздивши на екскурсію до найбільшого високогірного озера Закарпаття, учні
познайомилися з околицями великого гірського озера «Синевир», яке називають
Морським оком, побачили чудові панорами гір, бурхливі річки, почули таємничі
легенди древнього краю, побували на водоспаді «Шипот». На жаль, обмеженість в
часі та негода не дали повною мірою здійснити запланований маршрут. Але,
можливо, це нагода повернутися до чарівного Закарпаття.
27 травня учні 7-А класу разом із класним керівником Сердюк А.М. і
батьками: Подкалюк Т.Б. та Сомовою В.Г. відвідали парк «Буки» та парк
«Олександрія».
Спочатку ми відвідали парк « Олександрія». Ми вийшли з автобуса, трішки
почекали і до нас вийшла жінка- екскурсовод, яка почала свою розповідь про парк.
Дендрологічний парк «Олександрія» розміщено на околиці старовинного
міста Біла Церква, поряд з чарівною річкою Рось. Він належить до числа
найбільших парків в Україні і має територію 400 га. Парк було створено понад 200
років тому родиною великого землевласника, графа Франциска Ксаверія
Браницького, як предмет родинної гордості та магнатської величі. Композиційною
основою парку є природний лісостеповий ландшафт, утворений дубовим лісом у
поєднанні з галявинами, луками та водними об’єктами. Нас дуже вразили могутні
дерева, що створюють чудові пейзажні композиції. На території парку
«Олександрія» ми відвідали музей, який засновано в 1962 році, у ньому
експонуються 15 скульптур з білого мармуру, роботи відомих італійських майстрів.
Пішохідна прогулянка по парку надала нам незрівнянної насолоди, єднання з
природою, її красою та силою.
Економічна інфраструктура й банківська система нашої величної держави не
була б такою, якою є наразі, якщо в певний момент її розвитку не сприяла б
визначна постать української банківської справи – Володимир Павлович Матвієнко,
чиї заслуги перед державою та народом можна перелічувати нескінченно.
Із метою дізнатись більше цікавих фактів із життя видатної людини,
помилуватися численними нагородами, орденами, відзнаками та досягненнями
Володимира Павловича, учні 9-А та 9-Б класу завітали до музею, у якому зібрані всі
надбання людини-легенди. Заслужений діяч мистецтв України, член правління
Асоціації діячів естрадного мистецтва України, автор поетичних збірок «Люблю я
свою Україну», «На рідних роздолах» та пісенних збірників «Пісне моя зоряна»,
«Душі моєї хвилювання», «Оберіг пам'яті», а також збірника афористичних висловів
«Дотепні слова», лауреат міжнародних та всеукраїнських музичних фестивалів і
конкурсів, Володимир Павлович Матвієнко – це чи не найщиріший та
найпринциповіший патріот своєї держави. Володимир Матвієнко — відомий в
Україні та за її межами меценат, підтримує мистецтво, культуру та освіту. Саме з
Україною в серці йде по життю ця відома постать. Попри будь-які перепони й
невдачі, що спіткали його на шляху, він і нині несе у громаду розумне, добре, вічне.
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Навіть під час бесіди із гімназистами, замість того, щоб розповідати дітям про свій
важливий внесок у державотворення України, чоловік мрійливо згадував історії зі
свого життя, вчив дітей цінувати, любити й шанувати свою Батьківщину-неньку,
прославляти її ім’я на світовій арені та не поступатися цим невичерпним почуттям
патріотизму за будь-яких обставин.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

5-А
5-Б
5-В
5-Г
6-А
6-Б
6-В
6-Г
7-А
7-Б
7-В
7-Г
8-А
8-Б
8-В
8-Г
9-А
9-Б
9-В
9-Г
10-А
10-Б
10-В
11-А
11-Б
11-В

ПІП класного
керівника
Грудова Л.Р.
Мегрін Н.М.
Крижановська Н.М.
Маркова І.А.
Крижанівська О.Б.
Шевчук Н.С.
Ходченкова Ю.В.
Колісник А.В.
Сердюк А.М.
Толстенко Л.М.
Тихоненко Ю.М.
Пастушенко Л.П.
Лісіцина Л.Б.
Маркова Г.М.
Корнелюк Т.Є.
Коржик М.М.
Гаврилюк Ж.М.
Шкоденко Н.М.
Максим Т.А.
Буряк В.А.
Заболотна С.І.
Мельник О.К.
Філаретова А.О.
Конопля Н.А.
Таранченко О.М.
Слєпакова Н.І.

Музеї
м. Києва

8
3
2
7
2
5
3
6
2
2
3
2
4
4
5
3
3
1
3
6
1
1
3
1
2

1
1
2
2
2

4
1
3
2
1
1

2
3
4
1
3
1
1

1
1
2
1
2
2

1

2
1
2

1
1
2
1
2
5
5
1
3
2
4
2
5
1
1
1
2

Всього проведено
заходів

Клас

По Україні

№
з/п

По Київській
області

Екскурсії

Культпоходи в
театри міста
та бібліотеку №133

АНАЛІЗ
проведення позакласних заходів класними керівниками у 2015-2016 н.р.

13
4
6
9
6
8
4
8
6
7
6
5
6
7
12
10
6
6
3
10
9
8
2
4
2
4
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І семестр
Зміст заходу

Музей О.Кошиця
Музей М.Булгакова
Музей Героя України В.Матвієнка
Музей Голодомору
Музей «Київська фортеця»
Музей «Чорнобиль»
Музей «Партизанська Слава»
Музей «Хата на Приорці»
Музей Ханенків
Музей Т.Г.Шевченка
Музей Податкової служби України
Музей архітектури і побуту с. Пирогово
Музей революції УНР
Музей Історії України у Другій світовій війні
Музей води
Музей «Експериментаріум»
Кабінет Міністрів України
Історичні та культурні місця м. Києва
«Давній Київ»
Києво-Печерська Лавра
Телеканал «Перший Національний»
Пожежна частина МНС
НСК «Олімпійський»
Завод «Кока-кола»
Бронетанковий завод
Парк «Київська Русь»
Парк «Партизанська Слава»
Бібліотека №133
КНТЕУ

ІІ семестр

Класи

Кіл-ть
дітей
ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ М. КИЄВА
5-А
18
11-В
22
9-А, 9-Б
47
5-А, 5-Г
47
10-А
19

Класи

6-Б, 6-Г, 7-В, 8-В, 9-Г
8-Б 8-Г
5-А, 5-Г
8-Б, 8-В
5-Б
9-Б
5-А, 5-В, 5-Г, 8-А, 9-А
10-А
10-В
5-А, 5-Г
47
6-В
8-Г
ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
9-В, 10-А
11-А
5-А, 5-Г
53
5-В
9-Г
12
8-А
5-Г, 6-Б, 7-Б, 9-А
115
6-Б
11
6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г,
145
6-А, 8-А
8-В
6-Г, 10-А
47
7-Б, 7-Г
44
6-Б, 7-Б
50
6-А, 6-В, 8-Г
5-А, 6-А, 7-Б, 8-Б, 8-В,
296
5-А, 5-В, 6-А, 8-А, 8-В, 8-Г, 9-Б, 9-В, 9-Г, 108-Г, 9-А, 9-Г, 10-Б
А, 10-Б, 10-В, 11-А, 11-В
10-Б

За рік
Кіл-ть
дітей

Кіл-ть
дітей

115
27
39
35
24
22
95
23
15
14
17

18
22
47
47
19
115
27
39
35
24
22
95
23
15
61
17

43
23
28

49

43
23
81
12
23
115
11
194

59
325

47
44
109
621

25

25

23

Юридична Академія

10-А, 11-А

26

26

Ветеринарна клініка

6-Б

31

31

Ботанічний сад ім. Гришка

9-Б

15

5-А, 6-А, 7-А, 8-В

76

91
83

Ботанічний сад ім. Фоміна
Планетарій
Зоопарк під мікроскопом

6-А, 6-Г, 9-Г

33

6-Б

14

Зоопарк «XII місяців» с. Демидів
Місто професій

9-Б

16

16

8-Б, 8-Г

40

73
14

7-А
6-В

26

20

26
20

Парк «Феофанія»

11-В

17

17

Парк «Київ у мініатюрі»

8-Г

22

22

5-А, 5-Г

47

47

Музей «Битва за Київ» с. Новопетрівці
Хлібозавод №11

5-А, 5-Б

46

Хлібокомбінат «Кулиничі»
Міська пекарня «Львівські пляцки»
Паперово-переробний комбінат

7-В, 8-В

48

5-Г

26

Етнографічний комплекс «Українське село»

46
5-В, 5-Г, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б

138

138

6-Б

20

68
26

6-Г, 9-Г

40

40

м. Обухів

7-Б, 7-Г

47

47

селище Трипілля

6-Г, 9-Г

47

47

ЕКСКУРСІЯ ПО УКРАЇНІ
Київ – Одеса – Белград-Дніпровський - Київ

10-А

15

15

9-Г

12

54

7-В, 8-В

30

30

м. Біла Церква та парк «Буки»

7-А

25

25

м. Умань Парк «Софіївка»

10-Б

24

24

Замки Західної України

6-Б

15

15

10-Б

11

5-В, 7-В, 11-В
7-Г, 8-Б, 8-Г
10-А
8-В, 8-Г

66
38
21
30

11
32
25
19
89
120
21
30

м. Львів

8-А, 9-А

42

м. Чернігів

КУЛЬТПОХОДИ
Театр оперети
Театр на Липках
Молодий театр
Театр ім. І.Франка
Боулінг-клуб «Максимум»
Кінотеатр «Аладдін»
Кінотеатр торгового-комплексу «Новий шлях»
Центр «Happy lone»

5-А, 10-А
9-Б, 10-Б
5-А
5-В
5-Б, 7-Г, 8-В, 8-Г, 9-Б

32
25
19
23
82
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г) екологічне виховання
На сьогодні одним з найбільш актуальних завдань освіти є формування
екологічної компетенції молоді, що може бути досягнуто лише за умов
безперервності екологічної освіти, міждисциплінарного підходу, активної взаємодії
педагога і учня, творчого навчання з використанням набутого досвіду.
Необхідність екологізації всієї системи освіти визначається Законом України
«Про Стратегію національної екологічної політики України на період до 2020 року»,
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими
законами та нормативно-правовими актами держави (Державна національна
програма «Освіта. Україна XXI століття». Національна доктрина розвитку освіти,
закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну
освіту» тощо). Розвиток екологічної освіти в Україні визначається також
міжнародними документами, що спрямовані на впровадження нової стратегії
сталого розвитку.
Враховуючи актуальність збереження екосистеми в 2015-2016 навчальному
році в гімназії створено гурток «Юні екологи», керівником якого є вчитель біології
Коржик М.М. Метою гуртка є: привернути увагу учнів до екологічних проблем
міста, країни; спонукати до збереження неповторної краси нашого рідного краю,
сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку творчих та екологічних
компетентностей, усвідомленню єдності природи, формування екологічної культури
особистості; виховання любові та бережливого ставлення до природи рідного краю;
формувати активну життєву позицію; усвідомлення того, що дії із збереження
природи сьогодні матимуть результати в майбутньому; формування
відповідальності, свідомої самооцінки.
12 листопада в гімназії відбувся творчо-інтелектуальний захід, який
презентував гурток «Юні екологи». Танцювальні
номери та виступи декламаторів мали за мету не тільки
презентацію гуртка «Юні екологи», а насамперед
сприяння екологічному вихо-ванню учнів. Саме на
таких заходах формується свідоме і бережливе
ставлення до навколишнього середовища, щоб кожен з
присутніх вибрав свою активну життєву позицію щодо
раціонального використання природних ресурсів та
збереження біорізноманіття планети.
Юні екологи нашого закладу – це зацікавлені люди, які прагнуть осягнути й
зрозуміти всесвіт. Вони привертають увагу інших учнів до екологічних проблем
свого міста, країни, а також спонукають до збереження неповторної краси нашої
рідної Батьківщини.
В програмі роботи гуртка – участь у багатьох проектах.
Одним з яких є проект «ЗБЕРЕЖИ ЯЛИНКУ». Юні екологи
гімназії задумалися, а чи можуть вони допомогти лісовим
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красуням, змінити ситуацію, захистити зелених красунь від бездумного знищення?
У рамках проведення Всеукраїнської акції із зазначеного питання, відповідно
до Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991
року №1264-XII.
Мета заходів: пропагування раціонального природокористування та
збереження навколишнього природного середовища, а саме зеленого багатства
України – хвойних лісів; привернути увагу суспільства до проблеми масштабного
вирубування хвойних дерев у новорічно-різдвяний період; попередження
вирубування хвойних дерев, формування громадської думки про «ялинкову»
проблему шляхом пропаганди заміни ялинок та сосен новорічними букетами,
штучними ялинками для скорочення попиту на живі дерева та збереження
новорічних традицій без знищення живого дерева.
Тому, 22 грудня юні екологи приєдналися до Всеукраїнської акції, мета якої
привернути увагу суспільства до проблеми масштабного вирубування хвойних
дерев
у новорічно-різдвяний період
та
пропагування
раціонального
природокористування, збереження хвойних лісів України; пропаганда заміни ялинок
та сосен новорічними букетами, штучними ялинками для скорочення попиту на
живі дерева та збереження новорічних традицій без знищення живого дерева;
переконати в тому, що екологічний стан навколишнього середовища залежить від
кожного громадянина. Протягом тижня тривав конкурс-виставка між учнями різних
класів на кращу ялинку створену з підручних матеріалів. Для підтримання акції
перед заняттями на подвір΄ї гімназії відбувся публічний захід за участю юних
екологів гімназії, який спостерігали не тільки викладачі разом з учнями, а також і їх
батьки.
Для підведення підсумків Всеукраїнської акції
«Збережи ялинку!» в актовій залі гімназії пройшов
творчо-інтелектуальний захід, в якому прийняли
участь понад 350 учнів 8-11 класів. Ранковий «флешмоб», цікаві пісні, шоу ведучих та яскравий танок
створили
чудову
атмосферу
справжнього
передноворічного свята.
Учні гімназії закликали купувати штучні ялинки для збереження хвойних лісів
від масштабного вирубування під Новий рік; створювати у власній оселі новорічну
обстановку за допомогою ялинкового букету, новорічних композицій або купувати
ялинку «в горщику» для збереження ялинки живою; нарешті пропонували
виготовляти власноручно з підручних матеріалів імпровізовані креативні «ялинки»
або виростити ялинку самостійно!
Наступною акцією, яку презентували гуртківці є Всеукраїнська екологічна
акція «ЗБЕРЕЖЕМО ПЕРВОЦВІТ!».
До категорії первоцвіти або ранньоквітучі рослини належать: підсніжник
білосніжний, проліска дволиста, шафран сітчастий, конвалії, фіалки, сон-трава,
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горицвіт весняний. Саме цей перелік весняних квітів відносяться до категорії
рідкісних і зникаючих видів рослин, що занесені до Червоної книги України. На
жаль первоцвіти зникають внаслідок масового розорювання земель, забруднення
місць існування або внаслідок надмірного збирання квітів населенням у букети.
Із 22 лютого по 18 березня в гімназії відбувалися заходи у рамках проведення
Всеукраїнської акції з метою запобігання винищенню ранньоквітучих весняних
рослин, що занесені до Червоної книги України, а також сформувати у
підростаючого покоління природоохоронні навички та відчуття відповідальності за
стан довкілля шляхом еколого-просвітницької та пропагандистко-агітаційної
роботи, розвивати творчі здібності учнів щодо природоохоронної діяльності,
сприяти формуванню екологічної компетентності учнів.
Еколого-просвітницька та пропагандистко-агітаційна робота полягала у
проведенні бесід про ранньоквітучі рослини, виставка плакатів, конкурс листівок,
які містять призив проблеми знищення первоцвітів, конкурс творчо-художньої
композиції та конкурс малюнка «Портрети первоцвітів».
За результатами конкурсу малюнка «Портрети
первоцвітів» відзначені та отримали грамоти учні: 5-В класу
– Крижановська Н.М., 5-Г класу – Маркова І.А., 9-Б класу –
Шкоденко Н.М., 9-Г класу – Буряк В.А. та 10-В класу –
Філаретова А.О.
За результатами конкурсу творчо-художньої композиції
отримали грамоти учні: 6-В класу – Ходченкова Ю.В., 9-А
класу – Гаврилюк Ж.М., 10-А класу – Заболотна С.І., 11-А
класу – Конопля Н.А. та 11-В класу – Слєпакова Н.І.
Для підведення підсумків акції з метою з'ясування
ставлення наших учнів до проблеми зникнення первоцвітів та їх думок щодо заходів
їх збереження екологи провели опитування, творчо-інтелектуальний захід, за
результатами яких ми, як мудрі господарі нашої планети, повинні берегти й
охороняти первоцвіти в екосистемі, можемо посадити ранньоквітучі рослини на
підвіконні в горщики і милуватись їх красою!

Ми причетні до збереження природних багатств із власної ініціативи; ми
повинні намагатися знайти шляхи вирішення проблем, повинні вміти пропагувати і
втілювати в життя екологічні знання, це один із способів врятувати нашу планету
від подальшого руйнування!
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З метою формування екологічної культури дітей та
молоді, підвищення рівня обізнаності з питань поводження з
відходами, охорони і збереження біорізноманіття комунальне
підприємство «Київкомунсервіс» щорічно проводить міський
конкурс дитячої та юнацької творчості «Обери чисте
майбутнє».
У 2016 році учні нашого навчального закладу взяли
участь у заході. Загалом на конкурс було представлено 815
робіт учнів та вихованців різних навчальних закладів м. Києва.
Перемогла у конкурсі (І місце) Пляс Анастасія, учениця 11-А
класу, вихованка гуртка «Юні екологи» у номінації «Відеоробота».
З метою привернення уваги громадськості до
вивчення та розв’язання проблем довкілля,
пропагування раціонального природокористування
18 квітня о 08.00 на подвір’ї гімназії відбулася
публічна акція за участі вчителя біології та
керівника гуртка «Юні екологи» разом з учнями,
присвячена Всесвітньому Дню довкілля.
Мета акції: переконати в тому, що екологічний стан навколишнього
середовища залежить від кожного громадянина. Учні екологічного гуртка закликали
суспільство замислитися над тим, що можна зробити для розв’язання екологічних
проблем, для благоустрою територій, адже проблема чистого повітря, чистої води,
парниковий ефект, проблема вичерпності природних ресурсів, проблема руйнування
біологічної різноманітності на сьогодні надзвичайно важливі.
22 квітня в актовій залі гімназії відбулося екологічне свято «ЗЕМЛЯ – НАШ
ДІМ» до Дня захисту Землі, щоб нагадати людям про красу нашої Землі, про
глобальні проблеми міста, країни, людства, і про те, що планету треба берегти,
спонукаючи до поліпшення санітарного стану довкілля, сприяючи активізації
екологічної
компетентності
учнів
та
відповідальності за майбутнє нашої планети
Земля.Для порятунку нашої планети потрібно не
так вже і багато. Якщо людство буде:
застосовувати
безвідходні
технології
на
виробництві; опале листя не спалювати, а
компостувати; забезпечувати озеленення міст і
селищ; ставити очисні фільтри; користуватися
відновлювальними джерелами енергії; впроваджувати «екологічно чисті» марки
пального, здійснювати правильне планування житлових і промислових районів у
межах міста, то ми впораємось з нашими негараздами, очистимо і захистимо від
загибелі планету Земля.
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Давайте ретельно розглядати дiї кожного з нас для нашого спільного завдання
- збереження всього життя на землi. Ми намагаємось пропагувати і втілювати в
життя екологічні знання, це один із способів врятувати нашу планету від
подальшого руйнування! Весь наш сьогоднішній добробут, наш поступ у завтра
передусім залежить від землі. Від її щедрості, її безсмертя.
Як зберегти нам живу силу землі, її вічну родючість? Як примножити плоди
землі, досягти того, щоб нива наша завтра була багатішою? Це складне питання
стоїть перед нами і вимагає його розв'язання.
4 жовтня в гімназії у рамках проведення осіннього місячника по благоустрою,
озелененню та поліпшенню санітарного стану територій навчальних закладів, був
організований суботник. Учні 8-их класів разом із своїми класними керівниками
Гаврилюк Ж.М., Шкоденко Н.М., Максим Т.А., Буряк В.А. та представники
адміністрації Свирида А.В., Лукашов О.К. дружно вийшли прибрати територію
навколо своєї рідної гімназії. Робота полягала в зборі осіннього листя, підмітанні
доріжок, наведенні порядку в клумбах. Загалом представники шкільного колективу
попрацювали на славу, тим самим зробивши територію гімназії ще красивішою.

Учні гімназії висадили шкільну алею на честь Героїв Небесної Сотні. У ході
даних заходів діти змогли зрозуміти, що Україна – вільна, незалежна держава, яка
завжди матиме вірних синів, легендарних воїнів, які готові стати на захист її
гідності, прав та свобод.

У рамках виконання заходів весняного двомісячника з благоустрою 2 квітня в
гімназії пройшов суботник. Гарна погода сприяла роботі й додавала хорошого
настрою. Учасники суботника (учні 6-7 класів та їх класні керівники) упорядкували
внутрішній двір гімназії, доріжки, територію біля майстерень. Також гімназисти
обкопали 70 дерев і 60 кущів. Усі працювали натхненно і були задоволені собою і
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роботою. Подібні заходи дозволяють не тільки навести порядок довкола
навчального закладу, а й згуртувати та зміцнити сім’ю гімназистів.

День Довкілля відзначається в Україні щороку. Цей рік не став виключенням.
У Дарницькому районі стало доброю традицією проведення акції «Алея
випускників» до Дня Довкілля та Дня Землі. 17 квітня учні 11-их класів взяли
участь у проведенні акції «Алея випускників - 2015», яка проводилась на території
Дарницької РДА.
На виконання Указу Президента України від 14.12.2015 року №702/2015 «Про
заходи у зв’язку із 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», відповідно до
плану заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи,
затвердженого Віце-премєр-міністром України від 02.02.2016 року №47030/4/1,
наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації
від 22.03.2016 року №70 «Про проведення декади екологічних знань, присвяченої
30-м роковинам Чорнобильської трагедії», наказу по гімназії від 24.03.2016 року
№70 «Про проведення декади екологічних знань, присвяченої 30-м роковинам
Чорнобильської трагедії» та з метою гідного вшанування подвигу учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті
постраждалих від Чорнобильської катастрофи, екологічного виховання учнів,
формування природоохоронних навичок у період з 18 по 27 квітня 2016 року
проведено декаду екологічних знань «Чорнобиль: тридцять років пам’яті».
Декада була насичена різноманітними заходами. А розпочалася вона 18 квітня
2016 року о 08.00 на подвір’ї гімназії публічною акцією, присвяченої Всесвітньому
Дню довкілля, яка ставила за мету привернути увагу громадськості до вивчення та
розв’язання проблем довкілля та пропагування раціонального природокористування.
Учасники акції, члени гуртка «Юний еколог» переконували присутніх своїми
закликами в тому, що екологічний стан навколишнього середовища залежить від
кожного громадянина. Саме юні екологи є тими зацікавленими людьми, які
прагнуть осягнути й зрозуміти всесвіт, спонукаючи до збереження неповторної
краси нашої рідної України та Землі вцілому. Пропаганда і втілення в життя
екологічних знань – це один із способів врятувати нашу планету від подальшого
руйнування.
22 квітня 2016 року в гімназії проведено екологічне свято «Земля – наш дім»
до дня захисту Землі. Мета заходу: привернути увагу суспільства до глобальних
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проблем людства, викликати почуття відповідальності за майбутнє нашої планети
Земля.
Нова філософія життя має навчити нас поважати природу, Землю, екосистему
і поводитися в довкіллі так, щоб не перешкоджати нормальному функціонуванню
біосфери, щоб життя на планеті Земля продовжувалося і розцвітало.
У своєму виступі гуртківці, юні екологи, у художній формі показали учням
гімназії як зберегти нам живу силу землі, її родючість і щедрість. Діти вказали, що
це складне питання стоїть саме перед нами, сучасниками, і вимагає термінового
його розв'язання.
В історії нашого багатостраждального народу чимало скорботних дат, спогад
про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли над
квітучим Поліссям здійнявся в небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Минуло
30 років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей: і тих,
кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від
покривдженої землі.
В рік пам’яті ліквідаторів та жертв аварії на ЧАЕС, визначений Указом
Президента України від 14.12.2015 року №702, в гімназії 26 квітня в програмі
проекту асоційованих шкіл (ПАШ) ЮНЕСКО, пройшла конференція-реквієм «Із
Чорнобильського вогню - в безсмертя». В роботі конференції взяли участь учні та
вчителі шкіл ПАШ ЮНЕСКО гімназії №323, №267, №315, спеціалізованої школи
№291. В роботі конференції також прийняли участь Марченко Леся Василівна представник Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та Іваненко
Клавдія Григорівна - голова батьківського комітету, завідувач бібліотекою №133.
На конференції учні представили свої проекти. Група фізиків інформувала про
атомну енергію, характеризувала етапи створення галузі ядерної енергетики та її
використання, типи та види ядерних реакторів, поширення у світі, аналізувала
розрахунки у використанні атомної енергії на провідних АЕС світу та уроки, які
винесло або мало винести з них людство.
Група хіміків розповіла про радіацію та її небезпечний вплив на життя
людини, про викиди радіонуклідів у результаті вибуху.
Географи надали географічну довідку про територіальне розташування АЕС у
світі, проаналізували наслідки Чорнобильської аварії у національному та
планетарному масштабах.
Хронографи продемонстрували хроніку подій, що призвели до планетарної
катастрофи, висвітлили перші години та дні після вибуху через сприйняття їх
очевидцями–ліквідаторами аварії.
Правознавці проаналізували дії уряду щодо реакції на катастрофу та вжитих
заходів для її ліквідації.
Літератори доповнили наведені учасниками конференції матеріали віршами,
піснями українських поетів про Чорнобиль.
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Під час роботи конференції працювала творча лабораторія, де учениці 9-А та
9-Г класів відтворювали в малюнках своє бачення атомної енергії – мирної та
руйнівної, а учениці 11-А та 11-Б класів провели майстер-клас із виготовлення
паперових журавликів миру. Учасники конференції хвилиною мовчання вшанували
пам’ять перших героїв, життя яких обірвалося у полум’ї зруйнованого реактора.
Делегація учнів гімназії поклала корзину квітів до пам’ятного знака на честь
ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС в сквері по вулиці
Вербицького.
В період декади пройшло багато і інших цікавих заходів. Так, вчитель біології
Коник Н.К. з учнями 6–их класів провела урок - усний журнал з елементами заочної
мандрівки «Рослинний світ Червоної книги України», метою якого було поглибити
знання учнів про охорону рослин та природоохоронних територій; сформувати
переконання про нагальну потребу охороняти довкілля, рослинний світ; виховувати
дбайливе ставлення до природи, почуття відповідальності за стан довкілля.
Цікавий захід вчитель провела з учнями 8-В класу - прес-конференція до Дня
Землі. В процесі обговорення діти ознайомилися з проблемами людства XXI
сторіччя; вчилися приймати та відстоювати рішення у дискусійних питаннях;
намагалися допомогти присутнім усвідомити, що кожна людина несе персональну
відповідальність за майбутнє; розвивати вміння вболівати за навколишній світ;
виховувати любов та повагу до природи, шанобливе ставлення до планети Земля.
Протягом декади серед учнів 5-11 класів проводилася інформаційнороз’яснювальна робота напрямку «Обери чисте майбутнє», адже на сьогодні в
Україні проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед
проблем забруднення навколишнього середовища. Екологічна небезпека, якщо вона
стає реальною, – сильніша за війну, бо вбиває поступово, з прицілом на багато
поколінь.
Вчителі біології Коржик М.М. та Коник Н.К. протягом декади провели серед
учнів 9-11 класів презентацію плакатів, буклетів «Планета в небезпеці. Захистимо
її» та електронних презентацій «Природоохоронні території України». Кращими
плакатами та малюнками визначені роботи учнів: Гури Владислава (9-В), Володька
Антона (10-Б), Карпенка Андрія (10-Б), Хрищатої Валерії (10-В) та Мюллер Анни
(10-В). Кращими презентаціями на електронних носіях виявилися роботи учнів:
Сербіної Анни (9-Г), Коіча Дмитра (9-В), Гури Маргарити (9-В), Захарової Оксани
(9-Г). Учні Бачинський Іван (6-А), Захаричева Анастасія (6-Б), Лобанова Дарина (6Б), Єщенко Антон (6-В), Хоменко Богдан (8-Г) продемонстрували та презентували
свої творчі роботи природоохоронного напрямку. А роботу Пляс Анастасії, учениці
11-А класу, відправлено на конкурс КП «Київкомунсервіс» «Обери чисте
майбутнє».
Крім цього студентами коледжу економіки і права «Крок» для учнів 8-11
класів проведено майстер-клас «KEПІТ-Expert» освітнього проекту «Екологічна
грамотність. Екочаювання».
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Вчителі природничих предметів Заболотна С.І., Максим Т.А., Кушнір В.С. з
учнями провели уроки-проекти «Які відходи найбезпечніші для природи і здоров’я.
Про що слід нам знати для нашої екологічної безпеки». Учні 10-Б та 10-В класів
представили міні-проекти «Глобальні екологічні проблеми людства та їх
розв’язання».
Класні керівники 5-11 класів провели єдиний урок з учнями своїх класів
«Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу», «Чорнобиль не відходить у
минуле» до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС.
д) художньо-естетичне виховання, фізичне виховання, охорона праці
У листопаді 1997 року указом Президента України встановлено День
української писемності та мови, який відзначають щороку 9 листопада, коли
вшановується пам’ять Нестора Літописця. Нині свято вже стало традиційним.
Це один із тих днів, коли кожен має нагоду відчути себе частинкою свого
народу з героїчною історією, багатою культурою і прекрасною, Богом дарованою,
мовою.
9 листопада гімназія «Діалог» разом з усією Україною відзначала це свято.
Було проведено конкурс стіннівок, вчителі та учні старших класів взяли участь у
написанні радіодиктанту. П’ятикласники та шестикласники підготували
літературно-музичну композицію «Мово моя материнська, квітни в душі й на
устах…». Ведучі заходу розповіли про етапи становлення слов’янської писемності,
про Кирила і Мефодія, про Нестора Літописця, про І.П.Котляревського та
Т.Г.Шевченка. Кобзареве слово підхопили славні сини й дочки українського народу.
Вірші Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса, Дмитра Білоуса та інших поетів
лунали зі сцени. На святі звучали і пісні про мову.
Сподіваємося, що на все життя залишиться з кожним із нас велика любов до
своєї рідної мови, до державної мови нашої країни.

Відповідно до доручення Київської міської державної адміністрації від
13.08.2015 р. №25598, наказу по гімназії від 02.09.2015 року №203-а «Про
проведення Олімпійського тижня та Олімпійського уроку в гімназії» та необхідність
формування позитивного іміджу здоров’я, що постає дуже гостро в сучасних
соціально-економічних умовах в період з 10 по 16 вересня 2015 року проведено
Олімпійський тиждень.
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Метою Олімпійського тижня є:
 формування культури здорового способу життя;
 прагнення до занять фізичними вправами та спортом;
 формування інтересу до Олімпійського спорту;
 ознайомлення учнів з історією олімпійського руху;
 досягненнями українських спортсменів на Олімпійських іграх;
 виховання в учнів ініціативності, почуття товаристськості, взаємодопомоги,
волі до перемоги, чесності та порядності.
Олімпійський тиждень розпочався з Єдиного уроку «Від Олімпії до
сьогодення», який класні керівники 5-11 класів провели на першому уроці 10
вересня 2015 року.
Цікаво провели Олімпійські уроки класні керівники: Тихоненко Ю.М. – 7-В
класу, Корнелюк Т.Є. – 8-В класу, Зборовська О.В. – 8-Г класу, Гаврилюк Ж.М. – 9А класу, Буряк В.А. – 9-Г класу. Учні цих класів написали цікаві відгуки.
Протягом тижня класні керівники провели:
 виховні години «Традиції Олімпійських ігор» в 5-7 класів, «Фізична культура
та спорт – утвердження здорового способу життя, збереження миру» в 8-10
класів;
 переглянули документальний фільм «Олімпійська історія» в 11-х класах.
Вчителі фізичної культури Труба С.П. та Сокура І.В. провели:
 значну роботу спільно з класними керівниками;
 бесіди «Вести здоровий спосіб життя – це модно і корисно» в 7-8 класах;
 олімпійську вікторину;
 конкурс малюнків на асфальті «Ми – як олімпійці» спільно з вчителем
образотворчого мистецтва Задорожною Ю.В.;
 конкурс стінгазет «Олімпійські ігри і сучасність» в 9-А та 9-Г класах.
Значну допомогу в проведенні Олімпійського тижня надали учні 10-Б класу:
Слуцька Інна, Хмельницька Яна, Цапко Христина та Ягодка Борис. Вони надавали
дітям, які приймали участь у конкурсі малюнків на асфальті. Також організували
зустріч п’ятикласників з:
 кандидатом в майстри спорту, членом молодіжної збірної України з регбі
Кравчуком Ярославом, учнем 10-В класу;
 кандидатом в майстри спорту з художньої гімнастики Щемельовою Анною,
ученицею 10-А класу.
Заступником директора з виховної роботи Свиридою А.В. та педагогоморганізатором Куценко В.В. складено список талановитих дітей, які систематично
займаються спортом і досягли певних результатів.
Завідуючій бібліотекою Вепренцевій С.І. організувати виставку літератури
«Спорт – це здоровий спосіб життя» з питань здоров’я та фізкультури.
У 2015-2016 навчальному році учні гімназії приймали участь у конкурсах та
змагання:
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Клас

ПІБ учня
Захватова
Софія Геннадіївна

5-А

Максименко
Ксенія Сергіївна

5-А

Педан
Єва Ігорівна

5-А

Слободянюк
Єлизавета Олексіївна
Бичківський
Іван Андрійович

5-А

Бобровіцький
Богдан Олегович
Бровач
Ігор Сергійович
Курочка
Нікіта Артемович

5-В

Мілешина
Катерина Юріївна
Гусак
Антон Юрійович
Семенюта
Євгеній Ігорович

5-Г

Велієва
Ольга Ельханівна

Карандеєв
Мирон Ростиславович
Фіщук
Ілля Олександрович
Копилець
Ольга Тарасівна
Копилець
Ольга Тарасівна

5-В

5-В
5-В

5-Г
5-Г

Міський етап
(назва змагання та місце)

6-Б

Міжнародний етап
(назва змагання та місце)
Міжнародні рейтингові змагання зі спортивного танцю
«Ритми Києва 2016» - ІІ місце
Міжнародні рейтингові змагання зі спортивного танцю
«Ритми Києва 2016» - ІІ місце
Міжнародні рейтингові змагання зі спортивного танцю
«Ритми Києва 2016» - ІІІ місце

Рейтингові змагання зі спортивного танцю «Хрустальна зірка»
- ІІІ місце
Перший
юнацький
турнір
зі
спортивної
акробатики
памяті
В.Третякова – ІІ місце
Чемпіонат Києва (серед команд 20042009 р.н.) – ІІ місце
Чемпіонат Києва (серед команд 20042009 р.н.) – ІІ місце
Чемпіонат Києва (серед команд 20042009 р.н.) – ІІ місце

Відкритий чемпіонат з хокею – ІІІ
місце
Міські змагання з футболу «Клуб
чемпіон» - ІІІ місце

6-А

6-Б

Всеукраїнський етап
(назва змагання та місце)
Рейтингові змагання зі спортивного танцю «Хрустальна зірка»
- ІІ місце
Всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю
«New Year Dance Ball» - ІІ місце
Всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю
«New Year Dance Ball» - ІІ місце
Рейтингові змагання зі спортивного танцю «Хрустальна зірка»
- І місце
Всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю
«New Year Dance Ball» - І місце
Кубок Борисполя – ІІІ місце

Міські змагання «Kyiv Region Open»
з танцювального спорту

Міжнародний чемпіонат «CHRISTMAS CUP» - ІІІ місце
Міжнародний чемпіонат «CHRISTMAS CUP» - ІІІ місце
Міжнародний чемпіонат «CHRISTMAS CUP»
(серед команд 2005-2006 р.н.) –
ІІІ місце
Рейтингові змагання зі спортивного танцю «Хрустальна зірка»
- ІІІ місце
Всеукраїнський турнір з хокею – ІІ місце
Всеукраїнський фестиваль футбольних команд – І місце
Кубок України 2016 з танцювального спорту – І місце (Соло
юніори 1 школа)
Всеукраїнські змагання «Кубок чемпіона» - І місце (Ювенали
1 школа 3 Dancec)
Всеукраїнські змагання «Кубок чемпіона» - І місце (Ювенали
1 школа 3 Dancec)
Кубок України 2015 з танцювального спорту – І місце (Соло
юніори 1 Е клас)

Футбольний клуб «Дарниця» проект «Чесна гра» - І
місце
Міжнародні змагання «Київські Зорі» - І місце (Ювенали
2 Н 4 Dancec)
Міжнародні змагання «Київські Зорі» - І місце (Ювенали
2 Н 4 dancec)

Чемпіонат Києва з боксу (клуб
«Добро) – І місце
Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Золота осінь» ІІ місце, ІІІ місце
Всеукраїнські рейтингові змагання зі спортивного танцю
«Autumn Cup 2015» - І місце
Всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю
«New Year Dance Ball» - І місце, І місце, І місце

6-В

6-В

Міжнародні класифіка-ційні змагання зі спор-тивного
танцю «Uzhgond Open-2016» - ІV місце

Класифікаційні
змагання
зі
спортивного танцю «Kiev Winter
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Festival» - І місце
Петровська
Катерина Юріївна
Чернишевич
Мирослава
Станіславівна
Трохименко
Анна Віталіївна
Сергєєва
Анастасія Павлівна
Міхєєв
Максим Вікторович
Коваленко
Микола Андрійович
Лобанець
Максим
В’ячеславович
Стрековцов
Ілля Русланович
Кравчук
Ярослав
Валерійович

Карпенко
Андрій

Володько
Антон Юрійович

Кравчук
Ярослав Валерійович

6-В

6-В

7-Б

Кубок ЛТУ 2016 – ІІ місце (Мол
Кубок Д Ст)

7-Г
9-А
9-Б
10-А
10-А
10-В

10-Б

10-Б

10-В

Чемпіонат м. Києва з регбі І місце
Чемпіонат м. Києва з регбі І місце
Чемпіонат м. Києва з регбі І місце
Чемпіонат м. Києва з регбі І місце
Чемпіонат м. Києва з регбі І місце
Mega Gym Open І місце - Light
Mega Gym Open І місце - Point
Mega Gym Open ІІ місце - Grand
Чемпіонат Києва з кікбоксінгу
ІІ місце – Point, І місце – Light
Mega Gym Open І місце - Light
Mega Gym Open ІІ місце - Point
Mega Gym Open І місце - Grand
Чемпіонат Києва з кікбоксінгу
ІІ місце – Point, І місце – Light

Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Золота осінь» ІІІ місце
Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю «Золота осінь» ІІІ місце
Рейтингові змагання зі спортивного танцю «Хрустальна зірка»
- І місце
Всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного танцю
«New Year Dance Ball» - ІІ місце
Кубок Борисполя – ІІІ місце
Ліга танцю України зі спор-тивного танцю «Зимовий променад» - ІІІ місце (ЮН-1 Д Лат)
Чемпіонат України з художньої гімнастики – ІІІ місце

Міжнародні класифіка-ційні змагання зі спор-тивного
танцю «Uzhgond Open-2016» - І місце

Чемпіонат України з регбі – ІІ місце

Міжнародні змагання «Країни Європи» з регбі – ІІІ місце

Чемпіонат України з регбі – ІІ місце

Міжнародні змагання «Країни Європи» з регбі – ІІІ місце

Чемпіонат України з регбі – ІІ місце
Чемпіонат України з регбі – ІІ місце

Міжнародні змагання «Кра-їни Європи» з регбі – ІІІ
місце
Міжнародні змагання «Країни Європи» з регбі – ІІІ місце

Чемпіонат України з регбі – ІІ місце

Міжнародні змагання «Країни Європи» з регбі – ІІІ місце

Кубок України з кікбоксінгу
ІІ місце – Point
ІІ місце – Light
Чемпіонат України з кікбоксінгу - І місце – Point, І місце –
Light
Чемпіонат України (юніори)- ІІ місце – Point, І місце – Light
(Отримав КМС)
Кубок України з кікбоксінгу
І місце – Point
І місце – Light
Чемпіонат України з кікбоксінгу - ІІІ місце – Point, І місце –
Light
Чемпіонат України (юніори) - ІІ місце – Point, І місце – Light
(Отримав КМС)
І тур чемпіонату України по регбі-7 – І місце

Міжнародний турнір з регбі (Прага) – ІІ місце

І тур чемпіонату України по регбі-15 – ІІ місце
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На виконання цільової програми «Освіта Києва, 2011-2015 рр.» (підпрограма І
«Здоров’я через освіту», напрям «Школа здоров’я»), затвердженої рішенням
Київської міської ради від 25.05.2011 року №196/5583, плану роботи управління
освіти на 2015 рік, наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації від 20.08.2015 року №162 «Про проведення «Тижня знань з
основ безпеки життєдіяльності» в навчальних закладах району», наказу по гімназії
від 01.09.2015 року №191 «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки
життєдіяльності» в гімназії» та з метою попередження нещасних випадків з
працівниками, учнями та вихованцями під час навчально-виховного процесу,
травмування та загибелі у побуті в період з 7 по 13 вересня 2015 року проводився
«Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності».
Тиждень проходив у відповідності до розробленого плану заходів.
Протягом тижня класними керівниками проведені з учнями інструктажі з
правил поведінки в гімназії, на вулиці, на транспорті, в побуті, а також правил
поводження з вогнем та з невідомими предметами.
Вчителі фізичної культури, трудового навчання, обслуговуючої праці,
інформатики, хімії, біології, фізики провели інструктажі з правил безпеки під час
занять фізичною культурою і спортом, плаванням, користування комп’ютерною
технікою, приладами під час виконання лабораторних робіт, інструментом,
станками та швейними машинами та вчителі-предметники також провели
інструктажі з правил безпеки під час проведення їхніх уроків про що зроблено
відповідні записи на предметних сторінках класних журналів.
Класні керівники 5-11 класів провели батьківські збори «Роль сім’ї у
попередженні травматизму в побуті та під час навчально-виховного процесу в
гімназії».
Класні керівники: Грудова Л.Р. - 5-А класу, Маркова І.А. – 5-Г класу та
Крижанівська О.Б. – 6-А класу разом з учнями відвідали пожежну частину
Міністерства надзвичайних ситуацій по вул. Кошиця. Працівники частини показали
відпрацювання сигналу «Пожежна тривога», ознайомили дітей з технікою, із
засобами пожежогасіння. Діти одягали на себе захисні костюми пожежників та
сиділи в кабінах пожежних машин. Свої враження учні розмістили на сайті гімназії.
Класні керівники 6-х класів: Крижанівська О.Б., Шевчук Н.С., Ходченкова
Ю.В. та Колісник А.В. провели бесіди «Небезпека в дома і надворі».
Класний керівник 9-Б класу Шкоденко Н.М. провела урок «Безпека в школі».
Метою проведеного уроку класний керівник визначила розширення знань про
правила поведінки в гімназії, формування навиків безпечної поведінки в спортивних
залах, басейні, їдальні, під час проведення рухливих ігор в позаурочний час, правил
поведінки на сходах та під час перерв. Вчитель використала плакат із прислів’ями,
малюнки з різними ситуаціями та карту подорож по гімназії.
Класним керівникам 5-11 класів роздані матеріали «Правила поведінки під час
грози, сильного вітру, шквалів, буревію» та «Правила безпеки під час виявлення
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небезпечних та невідомих предметів», «Соціальне середовище і людина» та «Місто
як джерело небезпеки» для використання в роботі з дітьми.
Заступник директора з виховної роботи провів бесіду з класними керівниками
5-11 класів про організацію туристичних подорожей та екскурсій.
Вчителі предмету «Основи здоров’я» Шевчук Н.С., Корнелюк Т.Є. та
Онищенко В.Б. провели відкриті уроки «Дотримання безпеки життєдіяльності –
основа навчально-виховного процесу та поведінки у побуті».
З метою пропаганди пожежної безпеки в гімназії створений гурток «Юний
пожежний», керівником призначено вчителя предмету «Захист Вітчизни» Шила І.І.
В період тижня 11 вересня Шило І.І. разом з гуртківцями відвідали пожежну
частину МНС по вулиці Кошиця. Працівники ознайомили учнів зі специфікою
діяльності пожежних, а також розповіли про навчальні заклади, які готують
пожежних.
10 вересня на підставі наказу по гімназії від 28.08.2015 року №171 комісія,
створена цим наказом, провела навчання та перевірила знання законів, нормативних
актів з охорони праці, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту,
дорожнього руху, гігієни праці, виробничої санітарії, поводження в надзвичайних
ситуаціях, профілактики побутового травматизму в десяти новоприбулих
працівників гімназії.
В період проведення тижня проведена значна відповідна робота з охорони
праці та безпеки життєдіяльності. Перевірені всі навчальні кабінети, майстерні,
кабінети інформатики, перевірено також дотримання правил безпеки під час занять
плаванням в басейні гімназії, на уроках фізкультури, трудового навчання та
обслуговуючої праці.
В період з 14 по 20 грудня 2015 року проводився «Тиждень знань з основ
безпеки життєдіяльності». Тиждень проходив у відповідності до розробленого плану
заходів.
Протягом тижня класні керівники 5-11 класів провели:
 бесіди з правил пожежної безпеки, безпечної поведінки вдома (безпечне
користування електроприладами, побутовою технікою, газовими приладами,
сірниками тощо), правил безпечного поводження на льоду, водоймищах, під час
сильного вітру, снігопаду, ожеледиці, шквалу, в метро, громадському транспорті, дії
в разі виникнення пожежі тощо:
 тематичні виховні години «Здоров’я дітей – майбутнє України»;
 повторні інструктажі з правил поведінки в гімназії, на вулиці, на транспорті, в
побуті, а також правил поводження з вогнем та з невідомими предметами.
Особлива увага під час інструктажів приділялась правилам безпеки під час
проведення новорічних ялинок, користування бенгальськими та відкритим вогнем,
про заборону користування петардами та феєрверками. У зв’язку з настанням
холодів класні керівники нагадали дітям правила поведінки на льоду і як уникнути
обмороження.
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14 грудня в 5-6 класах пройшли батьківські збори «Співпраця сім’ї та гімназії
у напрямку збереження здоров’я дітей та подолання травматизму в побуті та під час
навчально-виховного процесу».
Вчителі предмету «Основи здоров’я» Корнелюк Т.Є., Онищенко В.Б., Шевчук
Н.С. провели відкриті уроки:
 «Безпечне довкілля» в 5-х класах;
 «Подбай про свою безпеку», «Безпека в побуті» в 6-х класах;
 «Безпека щоденного життя» в 7-х класах;
 «Безпека в сучасному суспільстві» в 8-х класах;
 «Безпека людини і право» в 9-Б та 9-Г класах.
Соціальний педагог Малецька С.О. провела для 6-х класів:
 соціальний диктант «Фактори безпечної життєдіяльності учасників навчальновиховного процесу»;
 соціальні диктанти з творчим завданням «Яких правил ти завжди
дотримуєшся заради безпеки власного життя», «Яких правил ти дотримуєшся
для безпеки життя інших (рідних, друзів,однокласників)».
В період тижня проведена значна відповідна робота з охорони праці та
безпеки життєдіяльності. Адміністрацією гімназії перевірені всі навчальні кабінети,
майстерні, кабінети інформатики, запасні виходи, підвальні приміщення, перевірено
також дотримання правил безпеки під час занять плаванням в басейні гімназії, на
уроках фізкультури, трудового навчання і обслуговуючої праці. Також перевірено
ведення журналів інструктажів вчителями, які ведуть предмети підвищеного ризику.
У період з 25 по 30 квітня 2016 року проходив «Тиждень знань з основ
безпеки життєдіяльності».
В програмі тижня 25 квітня 2016 року проведено нараду з працівниками
гімназії, на якій оговорено питання дотримання Правил пожежної безпеки в гімназії
та профілактики і попередження травмувань учасників навчально-виховного
процесу, вказано на недоліки, які допущені під час проведення Дня цивільного
захисту 21 квітня, заслухано керівника гуртка «Юний інспектор руху» та «Юний
пожежний» Шила І.І., вказано йому на необхідність активізації роботи цих гуртків.
26 квітня в гімназії проведено конференцію-реквієм «Із Чорнобильського
вогню - в безсмертя» в програмі проекту асоційованих шкіл (ПАШ) ЮНЕСКО. В
роботі конференції приймали участь педагоги та учні шкіл членів ПАШ ЮНЕСКО
району гімназії №323, №267, №315, спеціалізованої школи №291, а також прийняли
участь Марченко Леся Василівна - представник Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації та Іваненко Клавдія Григорівна - голова батьківського
комітету, завідувач бібліотекою №133.
Учасники конференції хвилиною мовчання вшанували пам’ять парших героїв,
життя яких обірвалося у полум’ї зруйнованого реактора. Представники гуртка
«Юний еколог» разом із заступником директора з виховної роботи Свиридою А.В.,
поклали кошик квітів до пам’ятного знаку на честь ліквідаторів та постраждалих
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внаслідок аварії на ЧАЕС, який встановлено по вулиці Вербицького поблизу Парку
воїнів-інтернаціоналістів.
В цей же день пройшли батьківські збори на яких класні керівники
обговорили з батьками тематику запобігання невиробничого травматизму серед
дітей.
28 квітня 2016 року проведено єдиний урок «Запобігання професійним
захворюванням – моє життя, моя робота, моя безпечна праця», присвячений Всесвітньому дню охорони праці.
Протягом тижня проведено інші заходи. Класні керівники 5-11 класів провели
виховні години «Від необережності до біди один крок. Пожежна безпека», а також
інструктажні бесіди з питань безпеки життєдіяльності, в побуті, надання першої
медичної допомоги.
Керівник гуртка «Юний інспектор руху» Шило І.І. провів бесіду з гуртківцями
«Елементи безпеки під час катання на велосипеді».
Класний керівник 6-Б класу Шевчук Н.С. провела з своїми вихованцями
тренінг «Безпека дітей в Інтернеті». Класний керівник 5-А класу – Грудова Л.Р. та 5В класу – Крижановська Н.М. провели практичне відпрацювання на макеті
перехрестя, який намальований на асфальті шкільного подвір’я, перехід багато
смугової дороги.
Класний керівник 5-Б класу Мегрін Н.М. зі своїми учнями 28 квітня 2016 року
відвідали пожежну частину МНС.
Вчитель «Основи здоров’я» Онищенко В.Б. провела на базі 7-Г класу
відкритий урок «Право людини на безпечні умови праці. Вибір праці відповідно до
свого здоров’я».
Вчитель образотворчого мистецтва Задорожна Ю.В. провела серед учнів 5-8
класів виставку малюнків «Вогонь не забава».
ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ за 2015 рік
Кількість працюючих: 82, чоловіків: 12, жінок: 70
Оформлено актів НТ: 6, в тому числі жінок: 6
Видано лікарняний листок на НТ: 6
Всього учнів

Кількість нещасних випадків

709

22

У тому числі
Н-Т
Н-Н
15
6

Акт Н-Н не складався
1

Типові травми: переломи кісток рук та ніг, пошкодження сухожиль, забій
м’яких тканин.
Вжиті заходи по запобіганню травматизму: проведені бесіди, додаткові
інструктажі, видані накази.
Крім того, адміністрацією гімназії розроблено:
 програму комплексних заходів щодо поліпшення безпеки життєдіяльності,
гігієни праці та виробничого середовища на 2016 рік;
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 план заходів щодо поліпшення роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності у гімназії на 2016 рік;
 план роботи з профілактики дитячого травматизму і збереження здоров’я та
життя дітей і підлітків в 2015-2016 навчальному році;
 план заходів по попередженню дитячого дорожньо-транспортного
травматизму на 2015-2016 навчальний рік;
 Положення про службу охорони праці і техніки безпеки в гімназії;
 Положення про відповідального за охорону праці і техніки безпеки в гімназії;
 Положення про комісію з надзвичайних ситуацій;
 план комплексних заходів з пожежної безпеки на 2015-2016 навчальний рік;
 функціональні обов’язки начальника ЦЗ гімназії;
 функціональні обов’язки начальника штабу ЦЗ;
 розроблено паспорти кабінетів підвищеного ризику.
З метою поліпшення організації умов праці та навчання видано ряд наказів:
 «Про створення навчальних груп та призначення їх керівників у гімназії»
(січень);
 «Про організацію та ведення цивільного захисту в гімназії» (січень);
 «Про початок навчального року в системі цивільного захисту в гімназії»
(січень);
 «Про профілактику травматизму та посилення роботи щодо запобігання
нещасним випадкам з учнями та вихованцями гімназії (січень);
 «Про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту» в гімназії»
(березень);
 «Про підсумки проведення «Дня цивільного захисту» в гімназії» (квітень);
 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 20152016 навчальний рік в гімназії» (серпень);
 «Про посилення безпеки життєдіяльності учнів гімназії» (серпень);
 «Про обстеження стадіонів, спортивних та тренажерного залів, ігрових та
спортивних майданчиків гімназії» (серпень);
 «Про перевірку технічного стану обладнання, механізмів навчальних
майстерень та кабінетів обслуговуючої праці в гімназії» (серпень);
 «Про проведення профілактичних заходів «Увага! Діти на дорозі!» в гімназії»
(серпень);
 «Про забезпечення перевезень організованих груп дітей гімназії» (серпень);
 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньотранспортному травматизму в гімназії» (серпень);
 «Про проведення навчання та перевірки знань новоприбулих працівників
гімназії з безпеки життєдіяльності» (серпень);
 «Про підсумки проведення у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на дорозі!» в
гімназії» (вересень);
 «Про забезпечення безпеки учнів у гімназії» (вересень);
 «Про попередження дорожньо-транспортного травматизму в гімназії»
(вересень);
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 «Про заходи збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної
культури, курсу «Захист Вітчизни» та позакласних спортивно-масових
заходів» (вересень);
 «Про проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» в гімназії»
(вересень, грудень, квітень);
 «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» в
гімназії» (вересень, грудень, квітень);
 «Про дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки під час ремонтних
робіт при підготовці гімназії до початку 2015-2016 навчального року»
(травень);
 «Про проведення «Тижня безпеки дорожнього руху» в гімназії» (листопад);
 «Про підсумки проведення «Тижня безпеки дорожнього руху» в гімназії»
(листопад);
 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів гімназії під
час зимових канікул» (грудень).
8. Державно-громадське управління освітою в навчальному закладі
а) 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 поліпшенні рівня
освітньої та виховної діяльності.
10 вересня проведено зустріч голів батьківських комітетів класів, членів
учнівського самоврядування та адміністрації гімназії, на якій обговорено спільні дії
сім’ї та гімназії у вихованні та навчанні дітей у 2015-2016 навчальному році.
До складу батьківського комітету входять дев’ять осіб батьків, обраних на
зборах кожної паралелі. Батьківський комітет гімназії розробляє пропозицій по
різноманітних напрямках.
Основними з них є:
 охорона прав і законних інтересів осіб, які навчаються в гімназії;
 внесення пропозицій по покращенню організацій навчально-виховного процесу;
 охорона і зміцнення здоров'я учнів;
 організація дозвілля та відпочинку учнів;
 підготовка приміщення гімназії до нового навчального року.
У вересні проведено засідання «трикутника» на якому укладено угоду про
співпрацю. Угоду підписали: директор гімназії Кузьминець Л.П., Голова
батьківського комітету Іваненко К.Г. та голова Ради учнівського самоврядування
Хівренко Анна.
Активну допомогу батьківській комітет гімназії надав у підготовці та
проведенні 25-річчя створення нашого навчального закладу і свята «Низький уклін
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тобі, учителю!» до Дня працівників освіти, відзначенні Новорічних та Різдвяних
свят.
Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. прийняла участь у врученні солодощів дітям-сиротам у День Святого Миколая та дітям-інвалідам до Дня інваліда за
рішенням батьківського комітету вручені подарунки дітям-інвалідам, які навчаються
в гімназії.
Разом з батьківськими комітетами класів проводиться обстеження умов, в яких
виховуються діти-сироти та діти з багатодітних сімей.
Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. є членом Ради по попередженню
правопорушень неповнолітніми гімназії, членом батьківського комітету району.
Багато добрих справ в гімназії «Діалог» відбувається за підтримки батьків та
батьківських комітетів, які є опорою і підтримкою в створенні благ та матеріальнотехнічного забезпечення без яких неможливий високий рівень навчально-виховного
процесу.
б) 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.
Педагог-організатор Куценко В.В. провела засідання навчально-виховної
комісії Ради учнівського самоврядування «Правила внутрішнього розпорядку –
Закон життя гімназії». В гімназії відбулася зустріч учнівського самоврядування з
адміністрацією гімназії «Керівні документи, що регламентують діяльність гімназії».
Рада учнівського самоврядування обрана на загальній конференції гімназії.
Очолює раду - голова та його заступник, в структурі ради є 8 комісій:
 навчально-дисциплінарна комісія;
 туристично-краєзнавча комісія;
 комісія «Здоров’я та спорту»;
 комісія «Дозвілля»;
 комісія соціального захисту та милосердя;
 фінансово-трудова комісія;
 інформаційна комісія;
 комісія позашкільних та шефських зв’язків.
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У кожному класі гімназії діє учнівське самоврядування. В масштабі гімназії
його об’єднує Рада учнівського самоврядування, яка обрана на учнівській
конференції гімназії. Очолювала Раду Хівренко Анна, учениця 9-А класу.
Активно у нашій гімназії працює комісія «Дозвілля». Вона займається
організацією
тематичних
інформаційних
виступів до визначних дат, пропагандою
здорового способу життя, готують щомісячні
календарі дат до Дня української писемності,
Дня рідної мови, Шевченківських днів, Дня
Гідності і Свободи, Дня вишиванки, тижня
Толерантності, Миру, «Тижня безпеки дитини»,
заходи з відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи та інше.
Організовують конкурси букетів та композицій
з природного матеріалу.
Навчально-дисциплінарна комісія протягом
року стежить за чергуванням по гімназії. Двічі на
місяць проводяться «рейди-перевірки» відвідування
учнями гімназії та запізнення на уроки,
організовуються «правові тижні».
Члени комісії «Здоров’я та спорту» агітували учнів за здоровий спосіб життя,
допомагали в проведенні шкільних спортивних змагань, брали участь у дитячоюнацькій військово-патріотичній грі «Джура».
Інформаційна комісія здійснює випуск стіннівок, плакатів, вісника «Велика
перерва». Відповідає за вчасне розміщення інформації на сайті гімназії.
Немала роль у роботі гімназії відведена комісіям соціального захисту і
милосердя та позашкільних та шефських зв’язків.
Їх члени провели ряд заходів:
1. «Допоможи хворій дитині» (збір коштів на
лікування).
2. Акції «З вірою в серці» та «Спільними
зусиллями».
20 квітня в свій перший рейс на Схід України
вирушив волонтерський агітаційний потяг
«Труханівська Січ». Проект підтримало багато організацій. Учні гімназії із
задоволенням долучилися до благодійної акції і
передали своїм ровесникам на Схід книги, іграшки,
канцтовари, подарунки до Великодня.
3. Зустрічі з воїнами-учасниками АТО в родинному
колі.
Учні 5-11 класів зустрілися з військовослужбовцями:
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 Овсянниковим М.І, старшим інструктором навчального центру «44»;
 Осієнком Д.Г, членом цивільного корпусу «Азов»;
 Давиденком А.Г, командиром відділення управлі-ння 93 батальйону.
Лунали теплі слова на адресу захисників. Всіх загиблих вшанували хвилиною
мовчання.
4. Співпраця з благодійним фондом «З Україною в серці», з волонтерами журналу
«Військо України», благодійним фондом «Марина Шеремет».
Отож, робота Ради учнівського самоврядування у нашій гімназії налагоджена
добре. Є надбання і помилки, з якими приходить досвід. Закладено підвалини
великої справи – залучення учнів до участі у гімназійних справах. Учнівське
самоврядування робить життя гімназії змістовним, насиченим, цікавим. Маючи
діючу модель учнівського самоврядування, наша гімназія дає не тільки знання, а
виховує людину в дусі патріотизму, вчить добру, порядності.
в) співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами
У 2015-2016 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 здоров’я 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:
 Міжнародним благодійним фондом «Молодь за права людини»;
 Міським товариством тверезості та здоров’я;
 Київським міським центром здоров’я;
 Благодійна організація благодійний фонд «Орієнтир – Дарниця»;
 Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді;
 Громадська варта Дарницького району;
 редакцією журналу «Військо України», при якій є волонтерська організація;
 Благодійний фонд «З Україною в серці».
Благодійним фондам передано 500 кг макулатури та понад 20 кг кришок від
пластикових пляшок (з них виготовляються протези для інвалідів).
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9. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками
Бібліотека гімназії - особливий структурний підрозділ, який здійснює
інформаційну підтримку й забезпечення учбово-виховного процесу. У своїй роботі
бібліотека керується законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну
справу», нормативними документами Міністерства освіти України, Положенням про
бібліотеку середньої загальноосвітньої школи, річного плану роботи гімназії та
плану роботи бібліотеки.
Шкільна бібліотека – це особливе педагогічне середовище. Бібліотекар у своїй
професійній діяльності виступає як джерело інформації, організатор індивідуальної і
колективної діяльності, при цьому він розвиває дітей, навчає їх і виховує, тобто
бібліотечними формами і методами здійснює педагогічну діяльність.
В 2015-2016 навчальному році шкільна бібліотека, спільно з педагогічним
колективом працювала у таких напрямках:
 виховання гарномійно-розвинених громадян незалежної України, відданих
синів свого народу, гідних спадкоємців найкращих надбань національної
культури;
 виховання шанобливого ставлення до бібліотек, як до осередків естетичної,
етичної, інтелектуальної культури людства;
 забезпечення підручниками із загальноосвітніх предметів, спеціальних та
профільних дисциплін;
 збагачення учнів основами бібліографічних знань та навичками користування
бібліографічною інформацією, виховання культури роботи з книгою;
 задоволення потреб викладачів у методичній, а всіх інших користувачів – у
художній, довідковій, науково-популярній літературі;
 оперативне забезпечення вчителів інформацією бібліографічного характеру.
Діяльніть бібліотеки була активізована в напрямку естетичному, фізичному,
трудовому, вихованню підростаючого покоління.
На 01.06.2016 року книжковий фонд бібліотеки нараховує 70586 примірників, з
них:
 підручників і методичної літератури - 61195 примірників;
 художньої літератури – 9391 примірник.
Бібліотека оснащена комп’ютерами, телевізором, копіювальною технікою.
Оформлено передплату на 45 назв періодичних видань освітнього профілю.
Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: алфавітний
та систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотеки: «Освіта ХХІ
століття», «Реєстраційна картотека підручників», «Сценарії та виховні години»,
«Картотека брошур», «Минуле і сучасне історії» та інші.
Працюємо над створенням тематичної електронної картотеки на основі
галузевих газет і журналів. Це дуже велика робота, але вона необхідна, оскільки
виходить від читацьких запитів вчителів та учнів. Якщо бібліотека не має у своєму
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розпорядженні необхідної довідково-інформаційної літератури - є можливість
отримати необхідний матеріал в Інтернеті.
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 «Про книгу і бібліотеку», «Довідковий апарат
книги», «Подорож до Країни книжок» та інші.
Сучасні економічні проблеми ускладнюють процес якісного задоволення
потреб учнів та вчителів у виданнях довідкової, науково-популярної літератури,
недавно введених у шкільну програму текстів художньої літератури. Вчителі
постійно вивчають бібліотечний фонд, роблять висновки яку літературу можна
запропонувати учням для виконання того чи іншого завдання. У бібліотеці ведеться
картотека газетно-журнальних статей «На допомогу вчителю», яку систематично
веде бібліотекар, поповнюючи новими матеріалами та тематичні папки на допомогу
учням і вчителям, які поновлюються новинками з періодичних видань.
Форми і методи роботи з читачами спрямовані на залучення їх до систематичного читання в бібліотеці, ознайомлення з кращими зразками української і світової
літератури та культури.
Для задоволення інформаційних потреб в освіті, самоосвіті та професійному
вдосконаленні для педагогічних працівників у бібліотеці запроваджено таку форму
обслуговування, як індивідуальне інформування. Читач має змогу оперативно
отримувати інформацію з теми, якою він цікавиться.
Популяризація літератури завдяки книжковим виставкам, бібліографічним
оглядам, бесідам, зустрічам з цікавими людьми є одним із головних завдань
бібліотеки. Вони сприяють систематичній інформації читачам про новинки
літератури, про найбільш цінні книги з окремих тем, допомагають читачеві в
глибокому вивченні питання. При організації виставок, полиць, переглядів
обов’язково враховується вік читачів: дітям молодших класів потрібні невеликі,
яскраві, художньо оформлені виставки з коротким, простим, цікавим змістом; дітям
старшого віку – більш наповнені інформацією: «Сучасна дитяча проза», «Країна
казкова, країна книжкова», «Здоров’я учня, здоров’я нації», «Україна від давнини до
сьогодення», «Відлуння козацької слави» та ін. книжкові виставки та тематичні
полиці.
На сучасному етапі розбудови української держави важливого значення
набуло формування почуття патріотизму, національної самосвідомості учнівської
молоді як запорука її активної участі в соціально-економічній діяльності.
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Патріотизм, патріотичне виховання- це на сьогодні актуально як для системи освіти,
так і для держави в цілому.
Як зазначав В.О.Сухомлинський, «патріотизм як діяльна спрямованість
свідомості, волі, почуттів діалектично пов’язаний з освіченістю, етичною,
естетичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею».
Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити
від складного цілісного процесу формування особистості.
Одним із завдань правового виховання є формування в учнів правових знань
та навичок, які б регулювали їхню поведінку: почуття законності обраної мети,
правомірності шляхів і засобів її реалізації, справедливості, нетерпимості до
порушників норм права, відповідальності.
Проблема морально-правового виховання підростаючих поколінь серйозно
хвилює батьків, громадскість, педагогічний колектив, уряди в багатьох країнах
світу. Виховання активної в правовому відношенню людини слід починати з
шкільного віку.
Бібліотекою в цих напрямках проводились такі заходи:
1
2
3

4
5
6
7

Поповнювались новими матеріалами тематичні папки «Я і
мої права» та «Національно-патріотичне виховання учнів»
Зустрічі з працівниками правоохоронних органів та
служби в справах неповнолітніх
Систематично проводились
бесіди на допомогу
національно-патріотичному,
морально-правовому
вихованню читачів різних вікових груп
Виховна година «Роль сім’ї у вихованні підростаючого
покоління»
Рекомендаційні списки літератури на допомогу шкільній
програмі з правового виховання учнів
Тематична поличка «Права людини- очима дитини»
Книжкові виставки та тематичні полички до визначних дат
року:
- до Дня Незалежності України;
- свято Першого дзвоника. Перший урок «Українецьпатріот своєї Вітчизни»;
- 12.09.15 р. – 140 років від дня народження О.А.Кошиця,
українського композитора, хорового диригента, педагога;
- 18.09.15 р. – 25-річчя створення гімназії «Діалог», участь
у святкових заходах;
- 29 вересня 75-роковини трагедії Бабиного Яру;
- літературна вікторина за творчістю І.К.Карпенка-Карого
(до 170-річчя від дня народження)
- книжкова виставка до дня працівника освіти «Вчителько
моя зоре світова»;
- 14.10.15 р. - день захисника України, День українського
козацтва. Книжкова виставка «Відлуння козацької слави»;
- 22.10.15- 80 років від дня народження українського поета,
публіциста Бориса Олійника;
- 28.10.15 - день визволення України від нацистських
загарбників; тематична поличка;

Протягом
року
По потребі
Протягом
року

Вепренцева
Свирида А.В.
Вепренцева С.І.
Вепренцева С.І.

Грудень

Вепренцева С.І.

Січень

Вепренцева С.І.

Лютий

Вепренцева С.І.

Серпень
Вересень

Вепренцева С.І.
Вепренцева С.І.

Вересень

Класні керівники
5-8 класів
Вепренцева С.І.
Вепренцева
Вепренцева С.І.
Вепренцева С.І.
Сердюк А.М.
Вепренцева С.І.

Вересень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Жовтень

Вепренцева С.І.
Куценко В.В.

Жовтень
Вепренцева С.І.
Жовтень
Вепренцева С.І.
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- 09.11.15 р. – день української писемності та мови: Листопад
книжкова виставка «Любіть Україну, і пісню, і мову її
солов’їну»;
- 23.11.15 р. – День пам’яті жертв голодомору – книжкова Листопад
виставка «Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає»;
- заходи «Світ неймовірних пригод» до 180-річчя від дня
народження
американського
письменника-гумориста
Марка Твена;
- Святкові заходи до Дня Святого Миколая, Нового Року та
Різдвяних свят;
- до 150-річчя від дня народження Д.Р.Кіплінгалітературний калейдоскоп за творчістю англійського
письменника;
- 22.01.16 р. – День Соборності і Свободи України,
книжкова виставка «Соборна мати Україна одна на всіх, як
оберіг», бібліографічний огляд літератури;
- 29.01.16 р. - День пам’яті героїв Крут; книжкова виставка
«Крути- символ національної честі»;
- 21.02.16 р. – Міжнародний день рідної мови;

Грудень

- 09.03.16 р. - 202 роки від дня народження Т.Г.Шевченка,
українського поета, художника, мислителя-просвітителя,
організувати книжково-ілюстративну виставку літератури
«І лине над землею Шевченкове живеє слово!»;
- «Поетичний вернісаж» - 21 березня Всесвітній день поезії;
- 26.04.16 р. - 30 років трагедії на Чорнобильській АЕС,
«Терновий вінець Чорнобиля»-урок-реквієм;
- до Дня Матері виставка та огляд літератури «День Матері
- України»

Вепренцева С.І.
Вепренцева С.І.
Гаврилюк Ж.М.
Куценко В.В.
Вепренцева С.І.
Толстенко Л.М.

Груденьсічень
Січень

Вепренцева С.І.

Січень

Вепренцева С.І.
Гаврилюк Ж.М.

Січень

Вепренцева С.І.

Лютий
Березень

Вепренцева С.І.
Лісіцина Л.Б.
Вепренцева С.І.

Березень
Квітень

Вепренцева С.І.
Вепренцева С.І.

Травень

Вепренцева С.І.

Грудова Л.Р.
Вепренцева С.І.

Щороку традиційно ми проводимо шевченківські свята, вшановуємо пам’ять
геніального поета. Колективом гімназії був розроблений план заходів щодо
підготовки та відзначення 202-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. Бібліотекар
гімназії допомагав у проведенні декади української мови та літератури «Встане
правда! Встане воля!», в підготовці тематичних уроків української літератури, в
проведенні виховних годин, створенні тематичної газети. В бібліотеці гімназії
оформлені постійно діючі тематичні куточки: «Тарас Шевченко. Літературна та
мистецька спадщина», «Провісник долі України», які систематично поповнюються
новими надходженнями.
В читальній залі бібліотеки класними керівниками 5-х класів проведені виховні
години та бібліотечні уроки до Шевченківських свят та інші тематичні уроки:
«Енциклопедії, словники, довідники та інші джерела інформації», «Цікаві таємниці
у бібліотечній скарбниці», «Вчися бути читачем».
Вчителем української мови Куценко В.В. та бібліотекарем Вепренцевою С.І.
проведений конкурс на кращих читців творів Кобзаря «Поезія Шевченка мовами
світу». Учень 10-В класу Короткий Ростислав приймав участь у районному конкурсі
читців-декламаторів поезії Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»,
декламував англійською мовою «Мені однаково…» та отримав диплом та цінні
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подарунки у номінації «Найкраще прочитання творів Т.Г.Шевченка іноземними
мовами».
В бібліотеці 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 використову-вати не тільки
книги, періодику, але і отримувати інформацію з дисків, користуватися світовою
системою Інтернет, переглядати відеофільми. Використову-вати все для написання
творів, рефератів, для підготовки дискусійних клубів, уроків, презентацій,
учнівських проектів, МАН.
Спільно з педагогічним колективом бібліотека приймає участь у проведенні
предметних тижнів, відкритих уроків, годин спілкування, в турнірах кмітливих.
Бібліотекар надає допомогу у проведенні виховних годин, класних зборів.
Проводиться робота по збереженню книг.
У цьому напрямі проводяться:
 бесіди з учнями школи про збереження
підручників,
 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.
Бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і поширення
інформації. Тому бібліотекар знаходиться в постійному пошуку нових активних
форм роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов
та інтерес до книги, а педагогам можливість щоденно поповнювати свої знання
новою, цікавою і корисною інформацією, використовуючи її в навчально-виховному
процесі.
10. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального
плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів
Організація внутрішньо-шкільного контролю (Міхальова А.В. - заступник
директора з навчально-виховної роботи)
Достовірну і повну інформацію про всі сфери життя і діяльності навчального
закладу можна отримати тільки завдяки добре налагодженому внутрішкільному
контролю.
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Основні акценти контролю за навчально-виховним процесом розподіляються
таким чином:
 виконання навчальних програм;
 рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів;
 продуктивність роботи вчителя;
 індивідуальна робота з обдарованими дітьми;
 якість позаурочної предметної діяльності;
 методи самостійного пізнання учнів.
Протягом 2015-2016 навчального року згідно з планом роботи гімназії
застосовувались різноманітні форми внутрішкільного контролю, а саме:
Класно-узагальнюючий контроль
 5-ті класи – жовтень – листопад 2015 року;
 11-Б клас – листопад-грудень 2015 року;
 8-А клас – квітень 2016 року;
 5-Б клас – квітень 2016 року
 9-ті класи – лютий - березень 2016 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.
Здійснювався контроль рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за
результатами семестрового та річного оцінювання.
Прослідковується зниження рівня якості знань учнів 5-их, 6-их та 7-их класів,
навіть 11-их класів. Викликає занепокоєння зростання в цих паралелях кількості
учнів із середнім та початковим рівнем знань. Також значно відрізняються
показники цього навчального року від аналогічних даних п’ятирічної давності, що
добре видно з діаграми і таблиці.
Порівняльний аналіз показників якості знань учнів за результатами 2010-2011
та 2015-2016 навчального року

Особливо велику увагу було приділено вивченню класних колективів 5-их
класів, аналізувалися навчальні досягнення учнів-п’ятикласників з основних
предметів навчального плану.
111

Було виявлено, що порівняно з 2009-2010 та 2010-2011 навчальними роками
рівень навчальних досягнень та якість знань учнів 5-их класів за результатами
річного оцінювання в 2015-2016 навчальному році досить суттєво знизилися. (див.
діаграму).

Помічено тенденцію до зниження якості знань особливо в класах правничого
напрямку. Якщо в 2009-2010 навчальному році в 5-А правничому класі якість знань
учнів дорівнювала 85%, в 2010-2011 році – 95%, то в 2014-2015 році цей показник –
43%, а в 2015-2016 році – 56%.
Аналіз цих результатів дає можливість визначити об’єкти контролю на
наступний навчальний рік, окреслити певні напрямки роботи педколективу,
запланувати конкретні заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів,
поліпшення якості викладання предметів учителями-предметниками, якості
виховної роботи, роботи з батьками.
Оперативно-якісний контроль
З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів 5-7 та 9-10 класів з
основних предметів інваріантної складової навчального плану, визначення рівнів
сформованості мовних, в тому числі, комунікативних умінь і навичок з рідної мови,
в період з 22.02.2016 року по 26.02.2016 року здійснено оперативно-якісний
контроль рівнів навчальних досягнень учнів 5-7 та 9-10-их класів з української мови
(див. діаграми).
Результати оперативно-якісного контролю з української мови 5-7 класах
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Результати оперативно-якісного контролю з української мови у 9-10 класах
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Аналіз результатів оперативно-якісного контролю показав, що рівень знань
учнів з рідної мови не є задовільним, прослідковується закономірність: постійне
зниження показників якості знань учнів, зростання кількості учнів з середнім та
початковим рівнем по мірі їх дорослішання. Виявлення та усунення причин цього
явища – завдання наступного навчального року для голів МО вчителівпредметників, класних керівників, психолога і, звичайно для учнів та їхніх батьків.
За результатами успішності в навчальному році здійснюється
адміністративний контроль 5-11 класів.
Згідно з планом роботи гімназії на 2015-2016 навчальний рік в період з 10 по
23 травня 2016 року з метою визначення рівнів навчальних досягнень учнів 5-11
класів з основних предметів навчального плану та рівень успішності станом на
кінець навчального року, було проведено адміністративні контрольні роботи з
української, англійської та німецької мови.
Результати контрольних робіт зафіксовані в книзі контролю в адміністративній частині і в таблиці, що додається.
Аналіз контрольних робіт показав:
 контрольну роботу з української мови писали 551 учень. Найвищий
показник якості – 100% - в учнів 10-А класу, (учитель Мегрін Н.М.), 11-Б класу
(учитель Сердюк А.М.). Найнижчий показник якості – 16% - в учнів 9-в класу, 22 %
- в учнів 8-Г класу, 23% - в учнів 9-г класу (учитель Тихоненко Ю.М.), 27% - в учнів
10-А класу (учитель Сердюк А.М.) Типові помилки – відмінювання іменників,
написання суфіксів та префіксів, правопис ненаголошених голосних, подвоєння
приголосних, вживання розділових знаків, визначення граматичної основи
складнопідрядних речень, правопис власних і загальних назв, написання сумнівних
приголосних, написання особових закінчень дієслів, написання складних слів через
дефіс;
 контрольну роботу з англійської мови писали 616 учнів. Найвищий
показник якості – 100% - в учнів 9-Б, 11-Б класів (учитель Таранченко О.М.)
Найнижчий рівень якості – 0% - в учнів 7-а класу (учитель Яковленко В.В.) Типові
помилки: вживання артикля, часових форм дієслів, орфографія, побудова питальних
речень, недостатнє знання лексики, утворення різних частин мови за допомогою
суфіксів і префіксів;
 контрольну роботу з німецької мови писали 570 учнів.Найвищий показник
якості – 100% - в учнів 11-Б, 11-В класів (учитель Пастушенко Л.П.), в учнів 11-а
класу, 9-а класу (учитель Водважко О.В.). Найнижчий рівень якості – 14% - в учнів
5-Б класу (учитель Філаретова А.О), 8% - в учнів 5-В класу, 20% - в учнів 7-А класу
(учитель Пастушенко Л.П.), 23% - в учнів 5-В класу (учитель Філаретова А.О.).
Типові помилки при виконанні роботи: визначення та вживання граматичних
часових форм дієслів, порядок слів у реченні, числівник, відмінювання займенників,
утворення ступенів порівняння прикметників, складні речення, інфінітивні звороти.

114

Звіт за результатами контрольних робіт з філологічних предметів за 2015-2016 н.р.
П.І.Б. учителя

Лісіцина Л.Б.
Сердюк А.М.

Крижанівська О.Б.

Куценко В.В.
Тихоненко Ю.М.

Мегрін Н.М.

Міхальова А.В.

Маркова І.А.

Таранченко О.М.

Клас

К-ть учнів, що
виконували
роботу

9-а
7-а
11-б
11-а
6-в
7-а
10-в
10-а
10-б
11-в
5-в
6-а
6-г
8-а
9-а
9-в
11-а
8-б
7-г
7-в
8-г
9-г
9-в
9-б
8-в
5-б
10-б
10-а
6-б
8-г
8-б
11-б

16
12
12
11
26
20
20
11
13
18
27
23
27
14
15
17
9
13
22
21
9
21
18
19
16
27
12
12
27
19
12
12

6-а
6-б
7-а
7-г
9-а
9-б
5-г
8-б
10-б
8-а
6-б
10-в
6-в
9-а
5-в
6-б

14
13
14
10
14
23
15
12
12
12
15
12
12
15
11
13

ВР

ДР

Українська мова
2
13
2
6
9
3
0
5
3
11
2
9
4
4
0
3
2
2
4
9
3
12
6
12
4
15
1
8
2
10
4
7
2
6
3
4
0
10
4
9
1
1
0
5
1
2
0
5
0
6
8
14
0
4
8
4
7
13
6
8
2
6
2
6
Англійська мова
1
6
0
7
5
5
3
3
4
4
3
15
5
5
5
5
5
5
1
4
7
4
2
9
4
5
8
6
3
2
0
5

СР

ПР

Якість

успішність

1
3
0
3
10
8
9
6
7
5
12
5
8
3
3
6
1
4
9
8
6
14
11
11
9
5
7
0
7
5
3
4

0
1
0
3
2
1
3
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
2
3
0
1
2
4
3
1
0
1
0
0
0
1
0

94%
67%
100%
45%
54%
55%
44%
27%
31%
72%
56%
78%
70%
64%
80%
65%
89%
54%
45%
62%
22%
23%
16%
26%
37%
81%
33%
100%
74%
74%
67%
67%

100%
100%
100%
73%
92%
95%
94%
82%
85%
100%
100%
100%
100%
86%
100%
100%
100%
85%
86%
100%
88%
90%
77%
84%
93%
100%
92%
100%
100%
100%
92%
100%

1
6
3
2
6
5
5
2
2
7
4
1
3
1
5
4

6
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4

50%
54%
71%
60%
57%
78%
67%
83%
83%
42%
73%
91%
75%
93%
45%
38%

57%
100%
93%
80%
100%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
69%
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Яковленко В.В.

Колісник А.В.

Ходченкова Ю.В.

Філаретова А.О.

Пастушенко Л.П.

7-а
7-в
9-б
9-в
10-б
11-б
7-б
7-а
7-в
11-в
6-г
5-б
5-в
5-а
11-а
6-г
11-б
5-г
9-в
9-г
8-г
8-б
6-а
6-в
8-в
7-в
7-б
7-г

13
15
10
18
11
20
12
10
15
17
11
14
16
15
13
18
10
14
19
19
18
12
14
16
16
10
13
10

5-б
5-в
5-г
5-а
10-б
7-б
6-г
6-в
10-в
8-а
6-б
7-в
6-а
7-а
5-а
5-б
5-в
5-г
6-а
6-б
6-в
6-г
7-а
7-б

14
13
15
15
12
10
14
13
12
12
16
11
8
10
11
15
13
14
13
14
13
15
10
13

1
5
2
10
6
4
9
6
5
5
10
10
0
3
0
0
1
10
3
9
2
4
1
3
1
4
0
9
1
8
4
9
2
5
2
4
3
10
1
7
3
2
4
4
1
3
1
7
5
4
0
4
1
2
1
7
Німецька мова
1
1
1
2
1
5
0
5
1
3
0
3
2
9
1
5
3
6
1
2
0
6
0
5
0
2
0
4
0
4
0
7
0
1
0
5
2
2
0
6
0
8
2
6
0
2
1
7

7
3
0
3
1
0
8
5
3
5
5
5
4
3
4
4
3
7
6
9
6
3
5
7
5
5
6
0

0
0
0
0
0
0
1
5
1
0
0
5
7
3
0
1
0
1
0
2
7
1
5
1
2
1
4
2

46%
80%
100%
83%
90%
100%
25%
0%
73%
65%
55%
29%
31%
60%
69%
72%
70%
43%
68%
42%
28%
67%
29%
50%
56%
40%
23%
80%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
50%
93%
100%
100%
64%
56%
80%
100%
94%
100%
93%
100%
89%
61%
92%
64%
94%
88%
90%
69%
80%

12
10
4
7
8
5
2
6
3
8
7
3
4
2
6
8
7
9
9
8
5
7
7
4

0
0
5
3
0
2
1
1
0
1
3
3
2
4
1
0
5
0
0
0
0
0
1
1

14%
23%
40%
33%
33%
30%
79%
46%
45%
25%
38%
45%
25%
40%
36%
47%
8%
36%
31%
43%
62%
53%
20%
62%

100%
100%
67%
80%
100%
80%
93%
92%
100%
92%
81%
73%
75%
60%
73%
100%
62%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
92%

116

7-б
7-г
9-а
10-б
11-б
11-в
11-а
10-а
9-г
9-б
9-в
9-а
8-г
8-б/1
8-б/2
8-в
8-а
7-г

Водважко О.В.

11
11
14
12
7
16
11
23
21
24
18
14
21
13
11
17
10
10

2
2
0
2
7
8
5
16
3
5
4
3
4
2
4
6
0
2

6
7
9
6
0
8
6
6
12
11
8
11
4
8
1
9
3
6

3
2
5
4
0
0
0
1
6
8
6
0
11
3
5
2
7
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0

73%
82%
64%
67%
100%
100%
100%
96%
71%
67%
67%
100%
38%
77%
46%
88%
30%
80%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
91%
100%
100%
100%

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами
2015-2016 навчального року
Клас

Кільк.
учнів
на
початок
року

5-а
5-б
5-в
5-г
6-а
6-б
6-в
6-г
7-а
7-б
7-в
7-г
8-а
8-б
8-в
8-г
9-а
9-б
9-в
9-г
10-а
10-б
10-в
11-а
11-б
11-в
Всього

28
30
29
35
30
29
30
30
28
28
28
28
28
28
19
24
31
24
20
24
30
28
24
28
28
20
709

Кільк.
учнів,
що
вибули

0
1
0
1
4
3
2
2
6
2
0
3
5
1
1
5
0
0
1
1
1
1
4
1
2
0
45

Кільк.
учнів,
що
прибули

1
0
2
0
0
4
0
1
4
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
19

кільк.
учнів
на
кінець
року

29
29
31
34
26
30
28
29
26
26
28
25
28
27
18
19
31
25
19
23
30
27
20
27
26
20
683

Учні
ВР

1
4
1
2
2
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
3
0
1
2
3
2
2
3
40

Учні
ДР

15
19
18
24
7
18
12
14
6
7
10
6
4
7
9
11
27
10
11
8
12
14
11
12
10
15
317

Учні
СР

13
6
12
8
17
10
13
13
19
18
18
17
20
20
9
7
0
15
5
15
17
11
6
13
14
2
318

Учні
ПР

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

Якість

56%
79%
61%
76%
35%
67%
54%
55%
23%
27%
35%
24%
14%
26%
50%
63%
100%
40%
74%
35%
43%
59%
70%
60%
46%
90%
52%

Успіш

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96%
96%
100%
92%
86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
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Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами
2015-2016 навчального року в паралелях
Клас

Кільк.
учнів
на почат.
року

Кільк.
учнів,
що
вибули

Кільк.
учнів,
що
прибули

кільк.
учнів
на кінець
семестр

Учні
ВР

Учні
ДР

Учні
СР

Учні
ПР

Якість

Успіш

5-ті класи

122

2

3

123

8

76

39

0

68%

100%

6-ті класи

119

11

5

113

9

51

53

0

53%

100%

7-мі класи

112

11

4

105

0

29

72

4

28%

96%

8-мі класи

99

12

5

92

1

31

56

4

36%

96%

9-ті класи

99

2

1

98

7

56

35

0

64%

100%

10-ті класи

82

5

1

78

7

37

34

0

56%

100%

11-ті класи

76

2

0

74

8

37

29

0

61%

100%

Загальні
показники

709

45

19

683

40

317

318

8

52%

99%

118

ГРАФІК ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ на 2015-2016 навчальний рік
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Зміст контролю
Аналіз календарних планів
Контроль класних журналів
Аналіз планів факультативних занять
Аналіз планів додаткових курсів
Аналіз планів МО
Викладання навчальних предметів
 українська мова та література
 світова література
 англійська мова
 німецька мова
 математика
 історія
 природничі предмети
- хімія
- фізика
- біологія
 економіка
 право
 захист Вітчизни
 фізична культура
 інформатика
 трудове навчання
 предмети естетичного циклу
Контроль проведення факультативів
Контроль проведення додаткових курсів
Стан зошитів учнів
Стан журналів обліку факультативних занять
Стан журналів обліку додаткових курсів
Стан щоденників
Обладнання кабінетів
Виконання програм

08

09

10

11

місяць
01

12






02

03

04

05

06




















5 клас







11 клас

+
+
+
+

5 клас

9,11 клас

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
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Персональний контроль
Протягом 2015-2016 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/п

П.І.Б. учителя

1

Вепренцева
Світлана Іванівна

2

Дмитрієва
Дар’я Миколаївна

3

4

5

6
7

8

9

Посада

бібліотекар

Категорія, на яку атестується

Підтвердити відповідність кваліфікаційній
категорії «Провідний бібліотекар»

учитель
української Підтвердити відповідність кваліфікаційній
мови та літератури
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
присвоїти звання «Старший учитель»
Заболотна
учитель хімії
Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Світлана Іванівна
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
званню «Вчитель-методист»
Крижановська
учитель технологій
Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Наталія Михайлівна
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
званню «Вчитель-методист»
Лісіцина
учитель
української Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Лариса Борисівна
мови та літератури
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
званню «Вчитель-методист»
Мушто
учитель інформатики
Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Валерій Михайлович
категорії «Спеціаліст вищої категорії»
Рожкова
учитель математики
Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Тетяна Федорівна
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
званню «Вчитель-методист»
Таранченко
Ольга Учитель англійської Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Михайлівна
мови
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
присвоїти звання «Вчитель-методист»
Толстенко
учитель
зарубіжної Підтвердити відповідність кваліфікаційній
Людмила Миколаївна літератури
категорії «Спеціаліст вищої категорії»,
званню «Вчитель-методист»

Було направлено на курсову перепідготовку до КМІУВ ім. Б.Грінченка згідно
графіка курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 2015-2016 навчальний рік
таких вчителів:
№
п/п

П.І.Б. учителя

1

Лісіцина
Лариса Борисівна
Тихоненко
Юлія Миколаївна
Крижанівська
Олена Борисівна
Маркова
Ганна Михайлівна
Мельник
Олена Климівна
Труба
Світлана Петрівна

2
3
4
5
6

Предмет

Посада

Категорія,
яку має

Категорія, на
яку
атестується

Термін курсів

українська мова та
література
українська мова та
література
українська мова та
література
математика

учитель укр. мови та
літератури
учитель укр. мови та
літератури
учитель укр. мови та
літератури
учитель математики

вища

вища

07.09 – 25 .09.2015

перша

вища

07.09 – 25 .09.2015

вища

вища

04.04 – 22.04.2016

вища

вища

19.10 – 06.11.2015

математика

учитель математики

вища

вища

01.02 – 19.02.2016

фізкультура

учитель фізкультури

перша

вища

16.05 – 03.06.2016
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Результати атестації педагогічних кадрів у 2015-2016 навчальному році
наступні: порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації:
1. Про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії»:
 Дмитрієвої Дар’ї Миколаївни, вчителя української мови та літератури;
 Заболотної Світлани Іванівни, вчителя хімії;
 Крижановської Наталії Михайлівни, вчителя технологій;
 Лісіциної Лариси Борисівни, вчителя української мови та літератури;
 Мушто Валерія Михайловича, вчителя інформатики;
 Рожкової Тетяни Федорівни, вчителя математики;
 Таранченко Ольги Михайлівни, вчителя англійської мови;
 Толстенко Людмили Миколаївни, вчителя зарубіжної літератури.
2. Про відповідність посаді «провідний бібліотекар»:
 Вепренцевої Світлани Іванівни, бібліотекаря гімназії.
3. Про присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»:
 Таранченко Ользі Михайлівні, вчителю англійської мови.
4. Про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»:
 Дмитрієвій Дар’ї Миколаївні, вчителю української мови та літератури.
5. Про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учительметодист»:
 Заболотної Світлани Іванівни, вчителя хімії;
 Крижановської Наталії Михайлівни, вчителя технологій;
 Лісіциної Лариси Борисівни, вчителя української мови та літератури;
 Рожкової Тетяни Федорівни, вчителя математики;
 Толстенко Людмили Миколаївни, вчителя зарубіжної літератури.
На заключному засіданні атестаційної комісії 2015-2016 навчального року
було складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2020-2021 н.р.
2016-2017
Крижанівська
Олена Борисівна
Маркова
Ганна Михайлівна
Мельник
Олена Климівна
Філаретова
Алевтина Олександрівна
Труба
Світлана Петрівна
Тихоненко
Юлія Миколаївна
Ходченкова
Юлія Володимирівна
Коржик
Марина Миколаївна

2017-2018
Куценко
Валентина Василівна
Сердюк
Алла Миколаївна
Грудова
Людмила Робертівна
Берегова
Ніна Анатоліївна
Яковленко
Володимир Віталійович
Онищенко
Валерія Борисівна
Максим
Тетяна Анатоліївна
Буряк
Валентина Анатоліївна

2018-2019
Кузьминець
Лариса Петрівна
Свирида
Анатолій Васильович
Гаврилюк
Жанна Миколаївна
Слєпакова
Надія Іванівна
Кушнір
Валентина Степанівна
Юр Людмила
Олександрівна
Музичук
Тетяна Вікторівна
Белан
Світлана Юріївна

2019-2010
Міхальова
Алла Валентинівна
Красна
Тамара Валеріївна
Маркова
Ірина Анатоліївна
Шкоденко
Наталія Миколаївна
Зборовська
Олена Володимирівна
Крижановський
Валерій Григорович
Малецька
Світлана Олександрів

2020-2021
Заболотна
Світлана Іванівна
Лісіцина
Лариса Борисівна
Толстенко
Людмила Миколаївна
Дмитрієва
Дар’я Миколаївна
Рожкова
Тетяна Федорівна
Вепренцева
Світлана Іванівна
Крижановська
Наталія Михайлівна
Таранченко
Ольга Михайлівна
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Колісник
Альона Василівна
Дроздова
Євгенія Вікторівна
Корнелюк
Тетяна Євгенівна
Мадян
Майя Олександрівна

Шило
Іван Іванович
Конопля
Наталія Анатоліївна
Жук
Марина Олександрів
Пастушенко
Людмила Петрівна
Шевчук
Надія Сергіївна

Мушто
Валерій Михайлович

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 22 грудня 2015 року і станом на 23 травня 2016 року
здійснено попереджувальний контроль учителів-філологів на предмет виконання
програм за І семестр та ІІ семестр 2015-2016 навчального року, відповідність
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 розбіжності кількості годин за програмою за
рахунок об’єднання навчальних тем; ущільнення навчального матеріалу;
використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення
навчального матеріалу; використання резервних годин навчальної програми та
годин, відведених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.
Оглядовий контроль
Об’єктом якого були:
Стан навчальних кабінетів та їх методичне забезпечення. Перевірялися:
 наявність паспорта кабінету;
 наявність плану розвитку кабінету;
 наявність каталогу наочних посібників, літератури;
 наявність бібліотеки по предмету, що включає книги для читання та
довідкову літературу з освітньої галузі, до якої належить предмет;
 організація і використання ІКТ;
 наявність демонстраційних карток і таблиць;
 наявність дидактичного та роздаткового матеріалу з усіх розділів програми
з урахуванням різнорівневих вимог;
 наявність програм, розробок для гурткової та факультативної роботи, норм
оцінок з предмету;
 наявність розробок з позакласної роботи з предмету;
 наявність розробок з виховної роботи (для класних керівників);
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 наявність шаф для зберігання навчально-методичного матеріалу;
 стан збереження меблів;
 систематизація всього обладнання;
 наявність аптечки.
В ході контролю було звернено особливу увагу на дотримання спеціальних
вимог щодо:
 матеріально-технічного оснащення кабінету;
 навчально-методичного забезпечення;
 санітарно-гігієнічного стану;
 організації робочого місця вчителя і учнів;
 організації і використання ІКТ;
 зберігання та розміщення навчального обладнання;
 раціональний зміст експозицій і оформлення кабінету;
 самообладнання кабінету (поповнення навчальним обладнанням,
друкованими дидактичними матеріалами, обладнанням, виготовленим силами учнів,
батьків, стан озеленення).
Всього оглянуто 33 навчальних кабінетів. В ході контролю виявлено наступне:
кабінети Мельник О.К., Кушнір В.С., Лісіциної Л.Б. відповідають вимогам,
зауважень не отримали. Кабінети Філаретової А.О., Пастушенко Л.П., Грудової Л.Р.,
Рожкової Т.Ф., Крижановської Н.М., Корнелюк Т.Є., Шевчук Н.С., Шкоденко Н.М.,
Тихоненко Ю.М., Колісник А.В., Заболотної С.І., Таранченко О.М., Маркової Г.М.,
Маркової І.А., Толстенко Л.М., Водважко О.В. отримали рекомендації щодо
оновлення каталогів, маркіровки меблів, оновлення номенклатури, облаштування
куточків з техніки безпеки. Кабінети Ходченкової Ю.В., Буряк В.А. отримали
рекомендації щодо озеленення, покращення санітарно-гігієнічного стану, оновлення
номенклатури. Кабінети Мегрін Н.М., Максим Т.А., Слєпакової Н.І. рекомендовані
до повторного огляду, оскільки не відповідали висунутим вимогам.
За результатами означеного контролю проведено нараду при директорові.
Стан ведення ділової документації, а саме, документи, що зберігаються у
кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи:
 матеріали державної підсумкової атестації;
 книга обліку підсумків внутрішнього контролю;
 розклад уроків;
 класні журнали 5-11-их класів;
 журнал обліку занять за індивідуальним графіком;
 книга наказів з кадрових питань;
 книга обліку трудових книжок;
 книга підсумків внутрішнього контролю;
 навчальні програми;
 матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні гімназії;
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 книга обліку педагогічних працівників;
 особові справи працівників гімназії;
 атестаційні матеріали педагогічних працівників;
 статистична звітність, нормативно-правова документація;
 номенклатура.
Стан трудової виконавчої дисципліни вчителів та допоміжного персоналу.
Коригуючий контроль
Здійснювався з метою надання методичної допомоги вчителям з невеликим
досвідом роботи, молодим спеціалістам, а саме:
 Ходченковій Ю.В. – учителю англійської мови;
 Задорожній Ю.В. – учителю образотворчого мистецтва
 Водважко О.В. – учителю німецької мови;
 Северенюку О.А. – учителю інформатики;
 Коржик М.М. – учителю біології;
 Антоненку О.Е. – 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.
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 медикопедагогічного контролю за фізичним вихованням учнів протягом 2015-2016 навчального року проведено наступні заходи:
 адміністрацією гімназії проведено засідання методичного об’єднання
вчителів фізичної культури спільно з медичним працівником гімназії:
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 опрацьовано інструкцію про розподіл учнів для занять на уроках фізичної
культури і наказ «про забезпечення медико-педагогічного 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 фізкультурнооздоровчих 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 вентиля-ції,
рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень,
дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги
тощо);
 контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;
 контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;
 вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж
уроку;
 медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 санітарно-просвітницька робота;
 диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій
та спеціальній групах;
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 ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал,
календарно-тематичний план, конспект уроку).
(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 2015-2016 навчальний рік. Складено розклади роботи басейну,
факультативів та додактових занять.
З метою координації дій вчителів-предметників щодо організації навчальновиховного процесу протягом навчального року було здійснено низку різного за
видами контролю, а саме:
Загальношкільний контроль:
 календарно-тематичне планування на поточний навчальний рік (два рази на
рік);
 виконання державної програми (на протязі навчального року);
 підготовку вчителів гімназії до навчального процесу (наявність робочих
планів-конспектів);
 відвідування уроків у вчителів–предметників математики, інформатики,
економіки, фізики, біології та хімії (співбесіди, рекомендації, методична
допомога вчителям);
 контроль за виконанням планів методичних об’єднань:
 математики та інформатики;
 економіки, географії, біології, хімії та фізики.
Персональний контроль
Протягом 2015-2016 навчального року під контролем знаходилися вчителі–
предметники, що підлягали атестації:
 Мушто В.А. - вчитель інфоматики;
 Рожкова Т.Ф.- вчитель математики;
 Заболотна С.І.- вчитель хімії.
Оперативно-якісний контроль
Метою оперативно-якісного контролю було: відстежити протягом навчального
року якість знань, умінь і навичок учнів з відповідного предмета.
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Метою контролю були: рівень знань учнів, вихованість учнів, якість і методи
викладання в цих класах, якість роботи класного керівника, здійснення контролю за
навчанням та вихованням дітей з боку батьків.
При здійсненні контролю різних за характером об’єктів використовувались такі
методи:
 спостереження (відвідування уроків, позакласних заходів з подальшим їхнім
аналізом);
 перевірка стану ведення документації (зошити учнів, поурочні та календарні
плани вчителів);
 опитування (усне – бесіда, співбесіда; письмове – перевірка рівнів навчальних
досягнень; контрольна робота – зріз знань; анкетування);
 тестування.
Результати внутрішньошкільного контролю протягом року фіксувалися в книзі
контролю в адміністративній частині.

результати проведення діагностичних контрольних робітз алгебри
у 2015-2016 н.р.(вересень 2015 року)
Клас

К-сть
учнів,
які
писал
и
робот
у

Предмет

ВР

%

ДР

%

СР

%

ПР

%

%
успі
шнос
ті

%
якост
і

ПІП вчителя

5-а
5-б
5-в
5-г
6-а
6-б
6-в
6-г
7-а
7-б
7-в
7-г
8-а
8-б
8-в
8-г
9-а
9-б
9-в
9-г
10-а
10-б
10-в
11-а
11-б
11-в

25
27
29
31
28
21
26
28
26
25
26
23
26
23
18
17
27
15
18
18
25
23
17
23
27
20

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра
Математика
Алгебра
Алгебра
математика
Алгебра
алгебра

6
9
3
4
1
3
3
3
2
1
2
1
3
4
6
5
5
4

24
33
10
13
4
14
12
11
8
4
9
6
12
17
35
21
19
20

8
8
8
12
5
8
5
17
4
7
12
10
8
11
3
4
11
2
8
5
16
8
10
10
13

32
30
27
39
20
38
20
61
16
28
48
43
31
48
18
24
41
11
44
20
70
47
43
37
65

6
9
18
13
15
10
17
8
11
11
10
10
11
9
11
10
8
12
10
4
9
3
2
8
11
3

24
34
63
42
51
48
64
28
42
44
36
43
42
39
61
59
30
80
56
22
36
13
12
36
41
15

5
1
2
7
1
1
5
3
3
7
3
3
3
8
3
6
6
8
1
1
-

20
3
6
25
4
42
20
12
13
27
13
18
17
30
20
33
33
32
6
3
-

80
96
100
94
75
100
96
100
58
80
88
87
73
87
97
83
70
80
67
67
68
100
94
100
96
100

56
63
44
52
24
52
32
72
16
36
52
43
31
48
24
24
41
11
44
32
87
82
65
56
85

Маркова Г.М.
Слєпакова Н.І.
Слєпакова Н.І.
Маркова Г.М.
Рожкова Т.Ф.
Мельник О.К.
Рожкова Т.Ф.
Красна Т.В.
Рожкова Т.Ф.
Рожкова Т.Ф.
Рожкова Т.Ф.
Маркова Г.М.
Маркова Г.М.
Маркова Г.М.
Красна Т.В.
Красна Т.В.
Маркова Г.М.
Мельник О.К.
Мельник О.К.
Маркова Г.М.
Рожкова Т.Ф.
Мельник О.К.
Мельник О.К.
Слєпакова Н.І.
СлєпаковаН.І
СлєпаковаН.І
127

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 5-их кл.(жовтень, 2015)
Клас

П.І.П. учителя

Кількість учнів,
що виконували
роботу

ВР

ДР

СР

ПР

% якості

%
успішності

5-а

Маркова Г.М.

25

1

7

12

3

32

85

5-б
5-в
5-г

Слєпакова Н.І.
Слєпакова Н.І.
Маркова Г.М.

27
29
31

10
6
13

12
12
7

8
5
5

1
1

81
62
65

100
96
97

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 5-х кл. (березень 2016)
Клас

П.І.П. учителя

Кількість
учнів, що
виконували
роботу

ВР

ДР

СР

ПР

% якості

%
успішності

5-а

Маркова Г.М.

24

2

5

11

6

29

75

5-б
5-в
5-г

Слєпакова Н.І.
Слєпакова Н.І.
Маркова Г.М.

25
22
26

14
5
13

9
8
7

1
8
5

1
1
1

92
59
79

96
95
96

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 9-их кл. (грудень 2015)
Клас

П.І.П.
учителя

Кількість
учнів, що
виконувал
и роботу

ВР

ДР

СР

ПР

%
яко
сті

%
успішнос
ті

9-а
9-б
9-в
9-г

Маркова Г.М.
Мельник О.К.
Мельник О.К.
Маркова Г.М.

27
21
19
20

1
2

12
3
7
10

9
13
8
8

6
4
2
2

44
19
48
50

78
81
89
90
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 результати ОЯК з математики в 11-их класах (листопад, 2015)
Клас

11-б
11-в
11-а

Предмет

Алгебра

П.І.П. учителя

Кількість
учнів, що
виконували
роботу

ВР

ДР

СР

ПР

%
якості

%
успішн
ості

18
18
23

1
1
1

8
9
4

7
8
10

2
8

89
100
65

50
56
22

Слєпакова Н.І.

математика

 результати оперативно-якісного контролю з математики в 8-их кл. (квітень, 2016)
Клас

Предмет

П.І.П. учителя

Кількіст
ь учнів
класу

Кількість
учнів, що
виконували
роботу

ВР

ДР

СР

ПР

%
якості

%
успішно
сті

8а
8-б

алгебра

Маркова Г.М.
Маркова Г.М.

29
27

20
18

1
-

6
8

6
4

7
6

35
45

65
67

Красна Т.В.
Красна Т.В.

19
21

17
19

2
2

7
6

17
11

1
3

53
42

94
84

8-в
8-г
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Результати підсумкових контрольних робіт з математики за 2015-2016 н.р
Кла
с

5-а
5-б
5-в
5-г
6-а
6-б
6-в
6-г
7-а
7-а
7-б
7-б
7-в
7-в
7-г
7-г
8-а
8-а
8-б
8-б
8-в
8-в
8-г
8-г
9-а
9-а
9-б
9-б
9-в
9-в
9-г
9-г
10-а
10-б
10-б
10-в
10-в
11-а
11-б
11-б
11-в
11-в

К-сть
учнів,
які
писали
роботу
25
29
31
31
21
30
26
28
22
21
25
25
25
27
23
23
23
25
23
26
18
16
17
19
31
30
24
24
19
18
22
22
20
27
27
20
20
24
27
22
19
19

Предмет

ВР

%

ДР

%

СР

%

ПР %

%
успі
шно
сті

%
якос
ті

ПІП вчителя

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
Математика
Алгебра
геометрія
Алгебра
геометрія
математика
Алгебра
геометрія
алгебра
геометрія

3
8
2
2
2
4
6
1
1
0
1
0
0
1
2
0
0
1
3
2
3
3
3
2
5
4
1
0
4
3
6
0
2
2
2
3
5
3
6
4
4
5

12
28
7
6
9
13
23
4
4
0
4
0
0
4
9
0
0
4
13
8
17
19
18
10
16
13
4
0
21
17
27
0
10
7
7
15
25
13
22
18
21
26

6
13
13
11
6
14
13
16
12
8
8
11
19
11
6
8
14
5
14
12
7
9
4
3
22
13
13
6
12
2
9
4
3
18
17
9
13
2
4
11
15
12

24
44
46
35
29
47
50
57
48
38
32
44
76
44
26
32
61
20
61
46
40
56
24
16
71
43
54
25
63
11
41
17
15
67
63
45
65
8
15
50
79
63

9
8
9
16
8
11
7
10
6
8
9
10
6
14
11
14
5
12
6
12
8
4
7
8
4
13
10
13
3
6
7
15
14
6
8
7
2
14
11
7
0
2

36
28
32
52
39
37
27
35
36
38
36
40
24
56
48
56
22
48
26
46
43
25
40
42
13
43
42
54
16
33
32
65
70
22
30
35
10
58
41
32
0
11

7
0
4
2
5
1
0
1
3
5
7
4
0
1
4
1
4
7
0
0
0
0
3
6
0
0
0
5
0
7
0
3
1
1
0
1
0
5
6
0
0
0

72
100
86
94
77
97
100
96
88
76
72
84
100
96
83
96
83
72
100
100
100
100
82
68
100
100
100
79
100
61
100
86
95
96
100
95
100
79
78
100
100
100

36
72
54
42
38
60
73
61
52
38
36
44
76
48
35
64
61
24
74
54
57
75
42
26
87
57
58
25
100
28
68
18
25
74
70
60
90
21
37
68
100
89

Маркова Г.М.
Слєпакова Н.І.
Слєпакова Н.І.
Маркова Г.М.
Рожкова Т.Ф.
Мельник О.К.
Рожкова Т.Ф.
Красна Т.В.
Рожкова Т.Ф.

28
0
15
6
23
3
0
4
12
24
28
16
0
4
17
4
17
28
0
0
0
0
18
32
0
0
0
21
0
39
0
14
5
4
0
5
0
21
22
0
0
0

Рожкова Т.Ф.
Рожкова Т.Ф.
Маркова Г.М.
Красна Т.В.
Маркова Г.М.
Маркова Г.М.
Красна Т.В.
Красна Т.В.
Маркова Г.М.
Мельник О.К.
Мельник О.К.
Маркова Г.М.
Рожкова Т.Ф.
Мельник О.К.
Мельник О.К.
Слєпакова Н.І.
СлєпаковаН.І
СлєпаковаН.І
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11. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної
виконавчої влади та органів управління освітою.
З боку органів управління освітою, зокрема, районного управління освіти та
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом 2015-2016
навчального року було здійснено контроль:
 кадрового забезпечення навчального закладу;
 стану ведення кадрової документації;
 штатного розпису навчального закладу;
 стану організації навчально-виховного процесу;
 стану матеріально-технічної та методичної бази гімназії;
 стану правової освіти учнів гімназії;
 стану охоплення навчанням дітей шкільного віку;
 стану роботи із зверненнями громадян;
 стану роботи з охорони праці;
 стану роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного
процесу;
 правильності визначення претендентів на нагородження медаллю «За
високі досягнення в навчанні» та «За досягнення в навчанні»;
 правильність заповнення книги видачі документів про освіту.

Директор гімназії «Діалог»

Л.П.Кузьминець

131

