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

педагогічного колективу тощо 

 

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

ступеня з поглибленим вивченням економіки, права та 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», рішеньнями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 №778, Статутом гімназії та іншими освітніми нормативно-

правовими документами. 

Мова навчання – українська. На початок 2017-2018 навчального року в 

гімназії сформовано 25 класів. Станом на 05.09.2017 року фактична мережа класів 

представлена нижче: 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 113 4 113 

6-ті 3 98 3 98 

 7-мі 4 124 4 124 

 8-мі 4 125 4 125 

9-ті 4 118 4 118 

Всього 19 578 19 578 

10-ті 3 75 3 75 

11-ті 3 85 3 85 

Всього 6 160 6 160 

Всього 25 738 25 738 
 

Станом на 01.06.2018  року кількість учнів становить 714 осіб. 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 111 4 111 

6-ті 3 96 3 96 

 7-мі 4 117 4 117 

 8-мі 4 120 4 120 

9-ті 4 113 4 113 

Всього 19  557 19  557 

10-ті 3 73 3 73 

11-ті 3 84 3 84 

Всього 6 157 6 157 

Всього 25 714 25 714 
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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 57 педагогічних працівників, включаючи соціального педагога 

і педагога-організатора, а також завідуюча бібліотекою та інженер з інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. 

Гімназія укомплектована педагогічними кадрами на 100%, а саме: 

№п/п Предмет Кількість учителів 

1 Українська мова і література 8 

2 Математика 6 

3 Історія 3 

4 Англійська мова 6 

5 Економіка і географія 3 

6 Право 1 

7 Фізика і астрономія 3 

8 Біологія 2 

9 Хімія 2 

10 Інформатика 3 

11 Зарубіжна література 3 

12 Німецька мова 3 

13 Трудове навчання 2 

14 Образотворче мистецтво 1 

15 Фізична культура 5 

16 Основи захисту Вітчизни 1 

17 Психологія 1 

18 Керівник гуртка 2 
 

На сьогоднішній день в гімназії працює: 

 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 39 осіб або 67% від загальної 

кількості педагогів; 

 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії –  6 осіб або 11%; 

 спеціалістів другої кваліфікаційної  категорії –  6 осіб або 11%; 

 учителів-спеціалістів – 6 осіб або 11%. 

 
 

39 

6 

6 
6 

Розподіл за категоріями 

вища 

перша 

друга 

спеціаліст 
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Мають державні нагороди та почесні звання   

 Заслужений працівник світи України – 1;  

 звання «учитель-методист» – 19; 

 звання «старший учитель» – 11; 

 нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 9; 

 нагороджені знаком «Антон Макаренко» – 1;  

 нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» – 1; 

 мають науковий ступінь – 1. 

За віком педагогічні працівники розподіляються таким чином:  

 до 30 років – 5 учителів або 9% від загальної кількості вчителів;  

 від 31 до 40 років – 11 учителів або 19%;   

 від 41 до 50 років – 9 вчителів або 16%; 

 від 51до 55 років – 9 вчителів або 16%; 

 понад 55 років – 23 вчителів або 40%.  
 

 
 

За тривалістю стажу роботи педагоги гімназії розподілилися таким чином:  

 до 10 років – 13 осіб або 23% від загальної кількості вчителів;  

 від 11 до 20 років – 7 осіб або 12%; 

 від 21 до 30 років – 20 осіб або 35%; 

 від 30 і більше –17 осіб або 30%. 
 

 

5 

11 

9 

9 

23 

Розподіл педпрацівників за віком 

до 30 років 

31-40 років 

41-50 років 

51-55 років 

понад 55 років 

13 

7 

20 

17 

Розподіл педпрацівників за тривалістю стажу роботи 

до 10 років 

11-20 років 

21-30 років 

понад 30 років 
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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» - 19 працівників: 

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Красна Тамара Валеріївна – заступник директора з науково-методичної 

роботи, учитель математики; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи, 

учитель фізкультури; 

 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 математики; 

 Шило Іван Іванович – учитель основ «Захист Вітчизни»; 

 Шкоденко Наталія Миколаївна – учитель географії та економіки; 

 Толстенко  Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури; 

 Заболотна Світлана Іванівна – учитель хімії; 

 Слєпакова Надія Іванівна – учитель математики; 

 Таранченко Ольга Михайлівна – учитель англійської мови; 

 Маркова Ганна Михайлівна – учитель математики; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови.  
 

 «Старший учитель» - 11 працівників: 

 Дмитрієва Дар’я Миколаївна  – учитель української мови; 

 Кушнір Валентина Степанівна – учитель географії та економіки; 

 Шевчук Надія Сергіївна – учитель фізики; 

 Мегрін Наталія Миколаївна – учитель української мови; 

 Крижанівська Олена Борисівна – учитель української мови та літератури; 

 Сердюк Алла Миколаївна – учитель української мови та літератури; 

 Грудова Людмила Робертівна – учитель зарубіжної літератури; 
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 Корнелюк Тетяна Євгенівна – учитель фізики; 

 Онищенко Валерія Борисівна – учитель фізики; 

 Максим Тетяна Анатоліївна – учитель географії; 

 Яковленко Володимир Віталійович – учитель англійської мови. 
 

 Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 9 працівників:  

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи 

учитель фізкультури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математики; 

 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури; 

 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови. 

В гімназії створено постійну діючу Раду наставників і працює «Школа 

молодого фахівця». Керує її роботою Тихоненко Юлія Миколаївна, учитель 

української мови та літератури. 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 2017-2018 навчальному році організовувала навчально-

виховну 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 «Сучасна модель 

навчального закладу в умовах модернізації освіти»; тем педагогічних рад, а саме: 

 

Термін 

проведення 

Тема засідання Проводить 

Серпень Підсумки роботи гімназії в 2016-2017 навчальному році та 

визначення пріоритетних напрямів роботи на 2017-2018 

навчальний рік.  

Затвердження плану роботи гімназії на 2017-2018 

навчальний рік.  

Про результати проектної діяльності педагогічного 

колективу в 2017-2018 навчальному році 

 

 

 

Директор гімназії 

Л.П.Кузьминець,   

заступники директора 
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Жовтень Результати адаптації учнів 5-их класів до умов навчання в 

середній ланці школи. (Аналіз рівнів навчальних досягнень 

учнів 5-их класів, результатів психологічних досліджень). 

Психологічний супровід дітей з ознаками шкільної 

дезадаптації (завдання, напрямки роботи)   

 

Психолог,   

соціальний педагог, 

класні керівники 5-их 

класів 

Листопад Формування в учнів рис громадян України, розвиненої 

духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури. 

Активна співпраця організатора учнівського колективу з 

учнями середнього та старшого шкільного віку з метою 

їхнього особистісного зростання. 

Координація дій та звітування органів учнівського 

самоврядування та педагогічного колективу 

 

Заступник директора з 

ВР, педагог-організатор 

 

  

 

Грудень Виконання навчальних програм та планів за І семестр.  

Результати успішності учнів 5-11 класів у І семестрі 2017-

2018 навчального року. Визначення претендентів на 

нагородження Золотою (Срібною) медаллю та отримання 

свідоцтва  «З відзнакою» за курс базової  середньої школи 

(за результатами І семестру) 

 

Заступник директора з 

НВР 

Лютий 

 

Сучасний погляд на міжособистісну взаємодію в системі 

«учитель-учень». 

Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в 

умовах навчально-виховного процесу. 

Діяльність класного керівника щодо випробування 

творчого потенціалу кожного учня у позанавчальній 

діяльності, ефективність та результативність таких дій 

 

Заступники директора, 

учителі-предметники, 

класні керівники 

5-11 класів 

Березень Атестація – крок до творчості вчителя. (Педрада – захист 

портфоліо педагога).  

Результати атестації педагогічних працівників у 2017-2018 

навчальному році 

 

Заступники директора,  

вчителі, які 

атестуються 

Квітень Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, 

творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця 

учасників навчально-виховного процесу. 

Компетентне використання інноваційних, авторських ідей, 

знахідок та надбань педагогів, їх практичне втілення в 

життя шкільного колективу 

 

Заступники директора, 

Голови МО, 

учителі-предметники    

Травень 

 

  

Підсумки організації навчально-виховного процесу у 2017-

2018 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, зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Визначення претендентів на нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю та отримання свідоцтва  «З відзнакою» 

за курс базової  середньої школи (за результатами 2017-

2018 навчального року) 

 

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

повної загальної середньої освіт 
 

Протягом 2017-2018 навчального року здійснювалася постійна певна робота 

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

Згідно з розпорядженням ДРДА за гімназією «Діалог» закріплено територію 

обліку дітей шкільного віку, в яку входять 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 –  691 особа: 

 охоплено навчанням –  691 особи; 

 не охоплено навчанням – немає; 

 знято з обліку дітей, не охоплених навчанням у 2017-2018 навчальному році –  

не було; 

 поставлено на облік у 2017-2018 навчальному році – немає.   

ІІ. Кількість актів, надісланих в РУО та в службу у справах дітей в 2017-2018 н.р. 

про факти ухилення дітей від навчання в десятиденний термін – не надсилалися.  

ІІІ. Профілактичні  заходи щодо залучення дітей шкільного віку до навчання:  

 систематична робота з боку: 

 класних керівників; 

 заступника директора гімназії з виховної роботи; 

 психолога гімназії; 

 ради учнівського самоврядування; 

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

тичного невідвідування занять; 

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

 аналіз можливих 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. 
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4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу 

 

Методична робота у 2017-2018 навчальному році проводилась відповідно до 

Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою подальшого 

вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної 

роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної 

діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, 

збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них 

цілісної системи компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і 

можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію методичної 

роботи з педкадрами:  

 Закон України про загальну середню освіту; 

 рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних 

закладах освіти;  

 Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти; 

  перспективний план роботи гімназії; 

 річний план роботи гімназії. 

Педагогічний колектив гімназії працював над єдиною методичною проблемою 

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

виховному процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної діяльності 

учнів та формування відповідних професійних і особистісних якостей та 

виконанням таких завдань:  

 забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я,  освіту, 

соціальний захист та всебічний розвиток;  

 удосконалення управління навчальним закладом на основі впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

 зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, долучивши до 

цього процесу громадськість, спонсорів, батьків тощо;  

 забезпечення функціонування системи допрофільного та профільного 

навчання;  

 забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу;  

 забезпечення виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання;  

 створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземної мов;  

 використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, 

роботи з батьками та громадськістю;  

 впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації 

освітніх запитів кожного учня;  
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 удосконалення роботи щодо надання якісної освіти на підставі 

компетентнісного підходу до запровадження особистісно-зорієнтованих 

технологій навчання й виховання учнів;  

 забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її 

творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;  

 спрямування методичної роботи на встановлення пріоритету уроку, як засобу 

соціалізації учнів;  

 підвищення професійної компетентності педагогів; 

 формування інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу;  

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення 

всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження 

певних нововведень у навчальний виховний процес;  

 оволодіння 100% педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних 

закладів основами ІКТ;  

 розвиток у дітей і підлітків життєвої компетентності, свідомого ставлення до 

себе самого, сприяння фізичному зростанню;  

 запровадження технологій навчання та виховання дітей, які б забезпечували 

збереження їхнього фізичного та психічного здоров’я, розвантаження.  

Основні форми методичної роботи з педагогічними працівниками школи - 

педагогічна рада, методична рада, методичні об'єднання вчителів-предметників, 

методичне об'єднання класних керівників, школа вищої педагогічної майстерності, 

інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта, 

індивідуальне консультування, наставництво. 

На початку навчального року була створена науково-методична рада гімназії 

на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Красною Тамарою 

Валеріївною. До складу якої ввійшли заступники  директора гімназії, керівники  

методичних об’єднань, психолог, досвідчені вчителі гімназії .  

В компетенції науково-методичної ради знаходилися такі напрямки діяльності      

педагогічного колективу: 

 реалізація принципу диференціації навчально-виховного процесу; 

 організація роботи по підвищенню фахової майстерності вчителів; 

 вивчення і аналіз стану викладання предметів, моніторинг навчальних 

досягнень учнів; 

 залучення вчителів до науково-дослідницької діяльності; 

 підготовка та проведення предметних олімпіад, конкурсів, науково-

методичних декад, конференцій тощо.  
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Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:  

 аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 

навчальному році та завдання на новий 2017-2018 навчальний рік; 

 робота методичних об’єднань щодо використання ІКТ під час навчально-

виховного процесу; 

 робота класних керівників з учнями щодо безпеки життєдіяльності; 

 результати участі гімназистів у проведенні Всеукраїнських предметних 

олімпіадах;  

 обговорення та схвалення матеріалів передового педагогічного досвіду 

претендентів на присвоєння педагогічних звань та кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії»; 

 про стан проведення предметних декад та тижнів; 

 моніторинг роботи вчителів закладу щодо реалізації практичних досліджень 

науково-методичної теми; 

 аналіз науково-методичної роботи закладу у 2017-2018 навчальному році та 

визначення напрямків роботи у 2018-2019 навчальному році. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів іноземних мов 

голова Маркова І.А. 

С Т Р У К Т У Р А  

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

ГІМНАЗІЇ «ДІАЛОГ» 

МЕТОДИЧНІ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

біології, географії та економіки 

голова Шкоденко Н.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів історії та правознавства 

голова Гаврилюк Ж.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання  

вчителів образотворчого мистецтва, 

музики та технологій 

голова  Крижановська Н.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів фізичної культури 

голова Бєлан С.Ю. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

зарубіжної літератури та  

художньої культури 

голова Толстенко Л.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання  

класних керівників 

голова  Пастушенко Л.П. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

української мови та літератури 

голова Тихоненко Ю.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів математики та 

інформатики 

голова Лінник І.А. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання  

вчителів фізики та хімії 

голова Онищенко В.Б. 
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     Розглядались поточні питання: результати контрольних робіт, виконання 

навчальних програм, ведення ділової 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 10 методичних  об’єднаннь: 

 вчителів іноземної мови – Маркова І.А.; 

 вчителів математики та інформатики – Лінник І.А.; 

 вчителів біології, екології,  географії та економіки – Шкоденко Н.М.;  

 вчителів фізики та хімії - Онищенко В.Б.; 

 вчителів зарубіжної літератури – Толстенко Л.М.; 

 вчителів української мови та літератури – Тихоненко Ю.М.; 

 вчителів історії та правознавства – Гаврилюк Ж.М.;  

 вчителів образотворчого мистецтва, музики та технологій – Крижановська Н.; 

 вчителів фізичної культури – Белан С.Ю.; 

 класних керівників – Пастушенко Л.П. 

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, індивідуальних занять; 

 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 науково-

методичної та науково-педагогічної літератури. 

Систематично проводиться  внутрішкільна методична робота з питань: 

 самоосвіта вчителів; 

 атестація і творчі звіти педагогів; 

 курсова перепідготовка; 

 семінари- практикуми; 

 індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків; 
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 участь у роботі предметних декад та нарад; 

 робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін; 

 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. 

Робота методичних обєднань була спрямована  на удосконалення методичної 

підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення  методики проведення 

уроку. 

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, 

рекомендаціями районного науково-методичного центру, методична робота в 

гімназії  спрямовувалась на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні 

зусилля були зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним 

працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, 

створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який  

сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню 

інновацій. 

Однією з пріоритетних форм на сучасному етапі є проблема підвищення 

професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання 

методичної служби полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення 

кваліфікації. Саме з цією метою  в плані роботи з педкадрами були передбачені 

індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над науково-методичною 

проблемою, самостійна робота, докурсова та після курсова підготовка, 

консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і 

методичної літератури та ін. 

Проблемні питання над якими працюють МО  у 2017-2018 навчальному році: 

 МО вчителів математики та інформатики «Інтерактивні методи роботи на 

уроках математики та інформатики з метою розвитку творчої особистості 

учня» (2015 р.); 

 МО вчителів іноземної мови «Розвиток монологічного мовлення на уроках 

іноземної мови» (2014 р.); 

 МО вчителів зарубіжної літературита мистецтва «Формування на уроках  

літератури та мистецтва моральних компетенцій з використанням інфор-

маційних технологій» (2014 р.); 

 МО вчителів української мови та літератури «Новітні освітні технології на 

уроках української мови та літератури» (2014 р.); 

 МО вчителів історії та правознавства «Методика вдосконалення новітніх 

освітніх технологій у викладанні суспільно-гуманітарнихдисциплін» (2014 р.); 

 МО вчителів  географії, біології та екології «Проблеми формування мотивації 

навчальної діяльності школярів за сучасних умов» (2014 р.); 



13 
 

 

 МО вчителів хімії, фізики та астрономії «Формування наукового світогляду та 

розвиток творчого мислення учнів на уроках фізики та хімії, як мета їхньої 

професійної підготовки» (2015 р.); 

 МО вчителів фізичної культури «Формуванняіміджуздоров ‘я та здорового 

способу життяучнів» (2015 р.); 

 МО вчителів образотворчого мистецтва, музики та технологій «Підвищення 

ефективності економічного навчання шляхом удосконалення новітніх 

технологій на уроках трудового навчання, образотворчого та музичного 

мистецтва» (2014 р.). 

Заступники директора з НВР проводили  інструктивно-методичні наради, на 

яких опрацьовувалися  актуальні питання: 

 наступність навчання учнів 4-5 та 9-10 класів; 

 аналіз результатів проведення діагностичних контрольних робіт; 

 стан адаптації п’ятикласників за результатами психологічних обстежень; 

 про дотримання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; 

 моніторинг навчальних досягнень та відвідування учнів за І семестр; 

 діагностика визначення профілю навчання учнів 9-х класів; 

 аналіз результатів контролю усіх видів шкільної документації; 

 результати вивчення стану викладання навчальних дисциплін; 

 діагностування педагогічних кадрів для визначення структури методичної 

роботи. 

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються 

з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм 

індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року 

працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема 

обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, 

рекомендацій управління освіти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно 

впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів. 

Педагоги беруть участь у заходах, які проводяться гімназії, районі та місті. 

Учитель гімназії Гаврилюк Ж.М. була учасником Четвертого Всеукраїнського 

методичного семінару для освітян «Нова українська 

школа: навчання, знання про Голодомор та інші 

геноциди», організований спільно з Міністерством 

освіти та науки, а також Українським науково-

дослідницьким та освітнім центром вивченням 

Голодомору HREC, що був проведений 26-27 жовтня 

2017 р. у м. Житомирі. 

   17.11.2017 року  вчителі  Корнелюк Т.Є, Шевчук Н.С., Онищенко В.Б. та  

Мельник О.К. провели  заняття  Школи молодого спеціаліста для вчителів фізики на 

тему: «Роль фізики у формуванні компетентностей учнів». 
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Метою заходів, які проводять вчителі української мови та літератури, є  

забезпечення особистісно – орієнтованого підхіду і сприяння формування 

компетентної особистості, що активно використовуватиме українську мову у 

повсякденному мовленні. 

21 лютого у Міжнародний День рідної (материнської) мови для вчителів  

української мови та літератури Дарницького  району було проведено літературну 

вітальню «Бережімо наш скарб – рідну мову!». 

 

30 листопада 2017 року Малецька О.О. та Малецька С.О. прийняли участь у 

VII Всеукраїнському науково–практичному семінарі «Професійна орієнтація: теорія 

і практика» , який проводився для працівників психологічної служби системи освіти 

міста Києва.  

Практичний психолог Малецька О.О. висту-

пила з доповіддю, у якій розказала про особливості 

профорієнтаційної роботи в учнівському 

середовищі з урахуванням активного включення 

учнів у інформаційне середовище, а також про те, 

що головним на даному етапі є формування 

цілісної, творчої та критично мислячої особистості, 

яка буде здатною приймати рішення в умовах сучасної глобальної нестабільності. 

 Для формування вчительського професіоналізму необхідною умовою є 

систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична 

діяльність. 

Вчителі математики Лінник І.А., Мельник О.К. та Маркова Г.М. впродовж   

навчального року активно брали участь у майстер-класах та семінарах-практикумах 

з метою вивчення передового педагогічного досвіду та втілення його на уроках 

математики. А саме: 
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 семінар-практикум «Використання ІКТ для формування ключових та 

предметних компетентностей учнів на уроках математики у старшійшколі» 

(01.11.2017); 

 майстер-клас «Використання функціональних можливостей системи комп’ю-

терної алгебри (ComputerAlgebraSystems) програми динамічної математики 

GeoGebra при викладанні алгебри» (22.11.2017); 

 майстер-клас «Використаннях марних технологій для контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів» (22.02.2018) тощо. 

 
Малецька О.О. продовжує навчання в аспірантурі Інституту соціальної і 

політичної психології НАПН України. Науковий керівник: член-кореспондент 

НАПН України, доктор психологічних наук Найдьонова Л.А. 

Учителі гімназії публікують свої матеріали на сторінках освітянських газет та 

журналів. 

Вчитель історії Гаврилюк Ж.М. є автором 30 друкованих робіт у збірниках 

АПН України та  Всеукраїнських науково-методичних журналах.  Малецька О.О. та 

Малецька С.О. постійно  публіковують свої  статті у журналі «Соціальний педагог» .  

Педагогічний колектив приймає участь у інформаційно-освітній  протианти-

алкогольній програмі «Сімейна розмова». Учні 7-9 класів є активними учасниками 

різноманітних заходів за даною програмою. 

 
Першою сходинкою до великої науки називають шкільні олімпіади з 

навчальних дисциплін, що проводяться у жовтні в кожному навчальному закладі, 

окремо за власними завданнями, які укладають спеціальні предметно-методичні 

комісії кожного методичного об’єднання. Зазвичай до участі в цьому етапі 

допускаються усі бажаючі учні 5-11 класів. Метою олімпіад є формування творчого 

покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя, 

підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових 

дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької 

роботи, пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій. Відповідно до 
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Положення «Про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних 

предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності» в гімназії пройшов І етап предметних 

олімпіад, в якому взяли участь 579 учнів, із них – 262 учні стали переможцями. 

 
За підсумками ІІ (районного) етапу  участі учнів гімназії  у Всеукраїнських 

учнівських олімпіад   маємо такі результати: 

Призові  місця посіли 58 учнів. Результати по предметах: українська  мова та 

література – 2, зарубіжна література – 2, математика – 5, історія -  8, правознавство -

4, лінгвістика – 1, англійська мова  – 2, географія – 8, економіка – 3, біологія – 5, 

екологія – 2, фізика – 3, астрономія – 4, хімія – 2, образотворче мистецтво – 3, 

психологія – 3. 

Наші учні були активними учаниками ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і досягли таких результатів:    

1. Лазаренко Владислава, учениця 10-А класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з екології (вчитель Коржик М.М.); 

2. Ереп Діана, учениця 10-В класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

з екології (вчитель Коржик М.М.); 

3. Коїч Димитрій,  учень 11-Б класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

з правознавства (вчитель Конопля Н.А.); 

4. Старовойт Марія, учениця 10-Б класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з правознавства (вчитель Конопля Н.А.); 

5. Мазуренко Микита, учень 11-Б класу - ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з історії (вчитель Гаврилюк Ж.М.); 

6. Ригованов Ілля, учень 10-Б класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

з історії (вчитель Гаврилюк Ж.М.); 

7. Балуєва Дарія, учениця 10-А класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з історії (вчитель Гаврилюк Ж.М.); 

8. Кузенкова Дар`я, учениця 8-Б класу – ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді  з образотворчого мистецтва (вчитель Задорожна Ю.М.). 

Розширенню наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту, 

пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залученню до активного процесу 

навчання шляхом проведення науково-дослідницької діяльності, самовизначенню у 

майбутній професії сприяє Мала академія наук України. 

У гімназії створено Наукове товариство учнів «Академія», яке є творчим 

об’єднанням учнівської молоді і забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, 
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підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в 

майбутній професії. У 2017 році НТУ «Академія»  пройшло переатестації,  і 

підтвердило статус Колективного члена Малої Академій наук  України. 

Робота НТУ «Академія»   у поточному навчальному році була спрямована на 

вирішення таких  питань, а саме :  

1. Обговорення та затвердження плану роботи відповідної секції та НТУ  на 

поточний навчальний рік. 

2. Налагодження роботи наукових секцій, які працюють  протягом року: 

 секція історії, філософії та правознавства – секція «Нестора – літописця та 

богині Феміди» налічує 73 учні. Координатор секції – Гаврилюк Ж.М.;   

 секція фізики та астрономії «Квант» налічує 33 члені. Координатор секції – 

Онищенко В.Б.; 

 секція економіки та географії «Ойкос» налічує 19 учнів. Координатор секції – 

Шкоденко Н.М.; 

 секція біології, екології, медицини та психології налічує 34 учнів.  Координа-

тор секції – Коржик М.М.; 

 секція української філології – 17 учнів. Координатор – Тихоненко Ю.М.; 

 секція математики  та інформатики – 17 ученів. Координатор – Лінник І.А.; 

 секція іноземної мови  - 17 учнів. Координатор секції – Маркова І.А.;  

 секція зарубіжної літератури-16 учнів  Координатор секції –Толстенко Л.М. 

3. Індивідуальної роботи учнів під керівництвом педагогів гімназії:  

 проведення консультацій у виборі тем для науково-дослідницьких робіт;  

 ознайомлення з вимогами до написання науково-дослідницьких робіт;  

 консультації по роботі з науковими джерелами; 

 оформлення бібліографічної бази учнівського дослідження. 

4. Участь у конкурсах, диспутах, олімпіадах, інтелект турнірах та брейн-рингах. 

5. Відвідування  музею літератури, народної творчості; члени НТУ є організаторами 

різноманітних ігор, інтелект–турнірів, брейн-рингів та олімпіад серед молодших 

гімназистів. 

6. Співпраця з науково-дослідницькими інститутами, вищими навчальними 

закладами, науковими організаціями, громадськими організаціями. 

На початку навчального року проводиться велика робота  з учнями, зокрема 

моніторинг обрання учнями предмету з якого буде писатися робота, дослідження 

участі учнів та вчителів у роботі МАН. Про результати своєї роботи учні 

розповідають на науковій конференції.  

Відповідно до наказу по гімназії від 05.12.2017 №364 «Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН» 

в грудні місяці щорічно проводиться засідання шкільних секцій НТУ «Академія» та 

відбувається підсумкова конференція, на якій підводяться підсумки роботи за 

поточний  рік, відзначається робота кращої секції та заслуховуються роботи учнів, 
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які посіли призові місця на ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт. 

Статистична інформація про участь учнів у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН 

Відділення Секція 

Всього 
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І Історії Археологія  -  

Етнологія 7 7 5 

Історія України 14 5 - 

Всесвітня історія 18 5 1 

Історичне краєзнавство 1   

ІІ Наук про Землю Географія та ландшафтознавство 5 1 1 

Геологія, геохімія, мінералогія    

Гідрологія    

Метеорологія та кліматологія    

ІІІ Філософії та 

суспільствознавства 

Філософія    

Соціологія та педагогіка    

Теологія, релігієзнавство та історія релігії    

Правознавство 8 2 2 

IV Технічних наук Технологічні процеси та перспективні 

технології 

   

Електроніка та приладобудування    

Матеріалознавство    

Машинобудування та робототехніка    

Інформаційно-телекомунікаційні системи та 

технології 

   

Екологічно безпечні технології ресурсо-

збереження 

   

Авіа- та ракетобудування    

Архітектура та дизайн    

Науково-технічна творчість та винахідництво    

V Комп’ютерних наук Комп'ютерні системи та мережі    

Безпека інформаційних та 

телекомунікаційних систем 

   

Технології програмування    

Інформаційні системи, бази даних та системи 

штучного інтелекту 

   

Internet-технології та WEB дизайн    

Мультимедійні системи, навчальні та ігрові 

програми 

   

VI Української 

філології та 

мистецтвознавства 

Українська мова 5 1 1 

Українська література 5 - - 

Фольклористика    

Літературна творчість 3 1 1 

Журналістика 1 1 1 

Мистецтвознавство    

VIІ 

 

Іноземної філології 

та зарубіжної 

Зарубіжна література 9 - - 

Російська мова та література    
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літератури Англійська мова 8 2 2 

Німецька мова 2 2 2 

Французька мова    

Іспанська мова    

Китайська мова    

VIІІ 

 

Математика Математика 3 1 1 

Прикладна математика 2 1 1 

Математичне моделювання    

IX Фізики і астрономії Теоретична фізика 7 - - 

Експериментальна фізика    

Біофізика    

Астрономія та астрофізика    

Аерофізика та космічні дослідження    

Х Економіки Економічна теорія та історія економічної 

думки 

   

Мікроекономіка та макроекономіка 10 4 4 

Фінанси, грошовий обіг і кредит    

XІ Хімії та біології Хімія 4 4 2 

Біохімія, молекулярна біологія, генетика та 

селекція 

   

Загальна біологія та біологія людини    

Мікробіологія    

Медицина 4 2 2 

Валеологія 2 2 2 

Психологія    

XІІ Екології та аграрних 

наук 

Екологія    

Екологія тваринного світу (зооло-гія, 

зоотехнія та ветеринарія) 

   

Екологія рослинного світу (ботаніка)    

Гідроекологія    

Лісознавство та агрономія, охорона довкілля 

та збалансоване природокористування 

3 2 2 

Всього: 121 43 30 
 

 

Призові місця у ІІ (міському) етапі посіли: 

1. Дзінкевич Анна, учениця 11-А класу – І місце (секція етнологія), педагогічний 

керівник – Гаврилюк Ж.М. 

2. Бабюк Дмитро, учень 11-А класу – І місце (секція всесвітня історія), педагогічний 

керівник – Гаврилюк Ж.М. 

3. Коїч Димитрій, учень 11-Б класу – І місце (секція правознавство), педагогічний 

керівник - Конопля Н.А. 

4. Чиж Кароліна, учениця 10-В класу – ІІІ  місце (секція етнологія), педагогічний 

керівник – Гаврилюк Ж.М. 

5. Духота Ольга, учениця 10-А класу – ІІІ  місце (секція валеологія), педагогічний 

керівник – Коржик М.М. 
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6. Балуєва Дар`я,  учениця 10-А класу – І місце (секція журналістики), педагогічний 

керівник – Дмитрієва Д.М. 

Переможці ІІІ Всеукраїнського етапу: 

1. Бабюк Дмитро, учень 11-А класу – І місце 

(секція всесвітня історія), педагогічний керівник 

– Гаврилюк Ж.М. 

2. Коїч Дімітрій, учень 11-Б класу – І місце 

(секція правознавство), педагогічний керівник - 

Конопля Н.А. 

3. Дзінкевич Анна, учениця 11-А класу – ІІ місце (секція етнологія), педагогічний 

керівник – Гаврилюк Ж.М. 

4. Балуєва Дар`я,  учениця 10-А класу,  учасниця  конкурсу (секція журналістики), 

педагогічний керівник – Дмитрієва Д.М. 

Протягом 10-13 березня у файному польському місті 

Вроцлаві відбулась Міжнародна Олімпіада з креативності 

«Destination Imagination». Вже 13-й рік поспіль її організатори 

збирають дітей та молодь з багатьох країн світу задля того, 

щоб навчити учасників критичному мисленню й творчому 

підходу у вирішенні будь-яких питань. Але основною метою, 

звісно, залишається встановлення якісних міжнародних 

відносин серед підлітків. В цьому 

році учні 10-11 класів під егідою 

Малої Академії Наук об’єдналися 

в команду «Smart&Inquisitive», ставши повноцінним 

членом інтернаціональної родини.  

Методична робота педколективу гімназії була 

спрямована на активізацію та мотивацію участі учнів в 

предметних конкурсах, зокрема «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Геліантус», 

«Кришталева сова», «Соняшник» та інших. 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 207 учнів були учасниками: 
 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус» Диплом І ступеня 9 учнів 

Диплом ІІ ступеня 5 учнів 

Диплом ІІІ ступеня 4 учня 

Грамота за найкращий результат 64 учня 

Грамоти з двох предметів 10 учнів 

Сертифікат учасника гри 75 учнів 

Диплом переможця на шкільному рівні 50 учнів 
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25 жовтня 2017 року в гімназії вперше був проведений конкурс з німецької 

мови «Орлятко». В конкурсі приймали участь 125 учнів 6-11 класів. 

 

 

 

 

 

         
 

 

30  листопада у гімназії було проведено міжнародну гру «Sunflower», у якій 

взяли участь 40 учнів 5-11 класів. 

 

5 грудня 2017 року 186 учнів 5-11 класів взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі з англійської мови «Гринвіч».    
 

 

 

 

         

 

 

 

Для учнів 5-6 класів 8 грудня 2017 р. у гімназії 

проведений Всеукраїнський етап Міжнародного мате-

матичного конкурсу «КЕНГУРУ-2018». Всі учні  із 

задоволенням розв'язували цікаві задачі конкурсу, а 

також отримали у подарунок календар на 2018 рік з 

логотипом конкурсу. Всього було 118 учасників. 
 

 

Всеукраїнська  українознавча гра «Соняшник» - 210 учнів. 
 

Назва конкурсу Результативність    участі в конкурсі 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 

Клас Регіональний 

етап  

Всеукраїнський  

етап 

5 3 учні - 

6  2 учні - 

7 1 учень - 

8 2 учні - 

11 4 учні - 
 

ПІП вчителя Результативність участі в Міжнародній грі із зарубіжної літератури «Sunflower»-2017 

 

Грудова Л.Р. 

ПІП учня клас Районний 

етап 

Міський 

етап 

Всеукраїнський  етап 

Трекурова  

Анастасія Сергіївна 

5-Г ІІІ місце  Диплом ІІІ ступеня 

регіонального рівня 
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3 березня 2018 р. 210 учнів брали участь Всеукраїнському учнівському 

конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова - 2018» за такими напрямками: 

«Історія, 5-11класи», «Правознавство (практичний курс), 9 клас», «Художня 

культура, 9 клас»,  «Основи економічних знань, 10 клас» і отримали такі результати: 

I місце – 4 учні, II місце - 33 учні, III місце – 29 учнів, сертифікати – 144 учні. 
 

Предмет Клас Кількість 

учасників 

Результат 

Художня культура 9 8 III місце – 3 

Основи економічних знань 10 24 Сетрифікати 

Правознавство (практичний курс) 9 5 II місце  - 5 

Історія 5 32 I місце – 3: 

Солдатченко Софія (5-А), 

Дубовицька Марія (5-Г), 

Літвін Вікторія (5-Г) 

II місце - 8, III місце - 6 

Історія 6 20 Сертифікати 

Історія 7 10 Сертифікати 

Історія 8 39 II місце  - 7, III місце - 5 

Історія 9 2 Сертифікати 

Історія 10 10 II місце  - 2, III місце - 2 

Історія 11 53 I місце – 1 

Писарчук Анна (11-В) 

II місце - 11, III місце - 13 

 

 

 

 

 

 

 

15 березня 2018 р. у гімназії проведений Міжнародний математичний конкурс 

«КЕНГУРУ-2018» для учнів 5-11 класів. Восьмий рік поспіль учні гімназії охоче 

беруть участь у конкурсі, в якому немає переможених. Всі учасники отримують 

сертифікати і збірник завдань усіх рівней з відповідями. З кожним роком кількість 

учасників збільшується. Всього учасників цього року було 303. 
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Протягом поточного навчального року вчителі гімназії разом зі своїми 

вихованцями приймали участь у заходах різних рівнів як на базі гімназії так і поза її 

межами. 

Під час осінніх канікул з 28.10.2017 по 04.11.2017 р. у м. 

Києві відбувся ХІ Всеукраїнський турнір математичних боїв 

імені академіка НАНУ І.І.Ляшка, який зібрав близько 200 

учнів 8-11 класів з усієї України. Це 30 команд молодшої (8 

клас), середньої (9 клас) та старшої (10-11) ліги. У складі 

збірної команди, яка посіла ІІІ місце у молодшій лізі, взяв 

участь учень 8-Б класу Писаренко Антон (вчитель математики 

Мельник О.К.), який на усній особистій олімпіаді показав 

гарний результат.      

 В рамках Інтернет-конференції «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в 

Україні» до декади Творців Інтернет-ресурів соціально-психологічна служба 

гімназії провели для учнів заняття з елементами тренінгу по розвитку 

медіаграмотності. 

 

 

 

 

 

 
 

16 березня 2018 р. учень 11-В класу Кочур Влад виступив з доповіддю 

«Особливості мислення юнаків, що займаються 

кіберспортом» на семінарі «Психолого-педагогічне 

протистояння деструктивним впливам кіберпростору», 

що проходив в рамках Девятої Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти - 2018» та Сьомої Міжнародної 

виставки освіти за кордоном «WorldEdu». 

   У діяльності методичних об`єднань практикуються 

різноманітні форми роботи, але найбільшого поширення 

набули заслуховування та обговорення доповідей, 

взаємовідвідування уроків і виховних заходів, бібліографічні 

огляди, вивчення методичних матеріалів, практичні заняття з 

учителями, організація і проведення предметних декад.  

Згідно плану роботи гімназії та з метою розвитку знань, 

умінь, творчих здібностей учнів  у гімназії проводились 

предметні декади. Так, з 2 по 13 жовтня 2017 р.  проходила  декада  зарубіжної 

літератури та мистецтва. Учні 5-11  класів взяли активну участь у всіх запланованих 

заходах 
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Розпочалася декада з проведення конкурсу в 5-их класах «Кращий знавець 

казок»: «Світ казковий - світ чудовий». Цей конкурс дозволив учням розкрити свої 

акторські здібності, а глядачам -  насолодитися грою талантів. 

 Шестикласники змагалися в літературному поєдинку «Міф і література», який 

показав, що учні мають міцні знання з предмету.  

У 7-их класах  була проведена вікторина «Знавці світової балади», в якій взяли 

участь усі бажаючі поділитися знаннями, набутими протягом  вивчення  теми 

«Літературна та фольклорна балада». Учні декламували, інсценізували 

найулюбленіші балади. 

Усний журнал «Основні ознаки романтизму як напряму 

в літературі і мистецтві». Так називається захід, проведений  

на паралелі 9-их класів.    

 Жвавий  інтерес серед учнів 5-9 класів викликав  

конкурс стіннівок та малюнків  «Сторінками улюблених 

творів», який показав творчі здібності учнів. Переможцями 

виявились учні 5-А, 5-Б, 8-В класів. 

З 11 по 25 листопада в гімназії проходила декада 

математики та інформатики під девізом: «Нехай не читає мене 

той, хто не є математиком. Немає вірогідності в науках там, де не можна прикласти 

жодної з математичних дисциплін, і в тому, що не має зв’язку з математикою».                                           

 Вчителі методичного об’єднання та учні гімназії взяли активну участь в 

декаді математики та інформатики. 

  Учні 5-11 класів випустили змістовні яскраві математичні газети та газети з 

інформатики. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Одним з найефективніших шляхів виховання інтересу до вивчення тих чи 

інших дисциплін, є організація ігрової діяльності. Інтелектуальні ігри вчать 

багатьом речам: вдумливості, рішучості, міркуванню.  

Тому для учнів 5-В класу була проведена гра «Найрозумніший». Під час 

проведення декади вчителями математики Мельник О.К. та Лінник І.А. проведено 

гру «Математична карусель» для учнів 5-их класів. 
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Вчителі інформатики Кузьминець Т.В. та Хомчак Н.В. організували та 

провели в 5-9 класах заходи на тему «Улюблений герой мультфільму «Смішарики»» 

та брей-ринг з інформатики «Щасливий біт». 

Декада математики створена для того, щоб дитина зацікавилася предметами 

алгебри та геометрії, адже це не тільки задачі та теореми, а й додаткова література у 

вигляді біографій вчених - математиків, історій вивчення предмету, та багато 

корисних відомостей, що допомагають нам у повсякденному житті. 

  Не менш цікавими були заходи, які були організовані та проведені вчителями 

історії та правознавства під час декади, яка проходила з 22 по 31 січня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова вікторина-квест «Створення держави Київська Русь. Перші князі», 

вчитель Буряк В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мій Родовід» проекти учнів 5–х класів, вчитель Буряк В.А. 

Усний правовий журнал «Знавці права» для учнів 10-А та 9 -А класів, вчитель 

Конопля Н.А. 

 

 

 

  

 

 

Захист творчих проектів на тему: «Моя Україна 

– правова держава» (Права очима дітей), вчитель 

Конопля Н.А. 

Показ художніх та документальнихфільмів, 

відеофрагментів про права людини та правозахисну 

діяльність. 
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Тетематична бесіда «Чи всі люди мають 

однакові  права?».  

Конкурс творчого твору (5-А клас) – вчитель 

Конопля Н.А. 

 

 
 

Проведення конкурсу творчих робіт «Я дитина, 

я маю права та потребую їх захисту» (7-А клас). 

Декада іноземної мови є важливим масовим 

заходом у позакласній діяльності учнів з іноземної 

мови завдяки її пізнавальному, практичному і виховному значенню. 

    Вчителі кафедри іноземної мови підійшли з великою відповідальністю до 

проведення декади, адже хотілося створити 

сприятливі умови для розвитку лінгвістичної та 

соціокультурної компетенції, формування 

особистісних якостей учнів. 

   Вчителі  німецької мови працювали над 

проектом «Свята в Німеччині». В рамках проекту 

були проведені уроки-презентації.  
  З метою поглиблення країнознавчих знань з німецької мови проведені уроки-

вікторини «Найбільші міста Німеччини» (6 клас) - вчитель Пастушенко Л.П.  

 

 

 

 

 

 

 

Урок «Екологічні проблеми в Німеччині»  

(9 клас) - вчитель  Водважко О.В. 

 

 

 

 
 

Урок «Національна кухня Німеччини» (10 клас) – 

вчитель Водважко О.В.  

З метою удосконалення знань, умінь та навичок здобутих на уроках німецької 

мови у 5-их класах проведено Свято німецької абетки (вчитель Філаретова А.О.) 

Даний захід в ігрової формі показав, які досягнення отримали учні. Діти грали роль 

літер німецького алфавіту, розповідали віршик кожний про сою літеру, складали 
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речення, відповідали на запитання. Впродовж  Свята всі учні як найкраще і як 

найповніше проявили свої знання, здібності і таланти.   

 

 

 

 

 

 
 

Вчителі Міхальова А.В. та Маркова І.А. 

підготували і провели гру «Брейн ринг» у 8-Б класі. 

Учні показали свої знання з країнознавчої інформації 

по англомовним країнам. 

 

 

В гімназії проведений «День англійської мови», 

учні робили презентації, вели репортажі і робили 

інтерв’ю  на англійській мові. 
 

Представник «EnglishCenter» Олена Шелест 

провела  тренінги для учнів 11-их класів до тестування з англійської мови. 

8 лютого в гімназії відбувся захід з англійської мови «Відомі британські 

письменники до 230-ї річниці від Дня народження Джорджа Гордона Байрона та 

200-ї від Дня народження Емілі Бронте», який проводила вчитель англійської мови 

Колісник А.В. У заході приймали участь учні 8-Г та 10-В класів. 

 
 

 

 

 

 

 

У березні проходила декада української мови та літератури. Протягом декади  

в гімназії проведені масові заходи та змагання, серед них: конкурс на найкращу 

стінгазету, вечір читців української поезії та конкурс на найвиразніше читання 

уривків поем Шевченка, присвячений дню народження відомого поета та 

художника.  

  Також, треба зазначити, що усі учні, які брали участь у конкурсах, змаганнях 

та обговоренні суспільно-політичних проблем були відзначені грамотами та 

отримали особисту подяку від керівників навчального закладу за власну 

небайдужість до збереження та збагачення сучасної культури. 
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Квест «Пізнаймо в серці рідне слово», вчитель Куценко В.В. 

 
Захід «Відкриваючи мовний атлас світу…» в рамках діючого проекту проекту 

КЕПІТу «Сучасні крос-культурні студії», вчитель Куценко В.В. 

 

 

 

 

 

 
 

Літературно-музична композиція «Вишиванка цвіте над Україною», вчитель 

Сердюк А.М. 

 

Участь у районному поетичному конкурсі «Поезія проти війни», вчитель 

Куценко В.В. 

 
 

 

Літературна вітальня «Бережімо наш скарб – рідну мову!», присвячена 

Міжнародному Дню рідної (материнської) мови. 
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В рамках декади української мови та літератури 21 

березня 2018 р. вчитель Дмитрієва Д.М. провела відкритий 

урок української мови в 7-Г класі «Узагальнення й 

систематизація вивченого з теми «Прислівник», де пре-

зентувала досвід організації роботи з лепбуками. 

 2 по 13 квітня 2018 р. в гімназії проходила декада 

фізики та хімії. Заходи декади 

були присвячені двом подіям: 

12 березня 2018 р. виповнилося 155-років з дня 

народження В.І.Вернадського – першого президента 

Української академії наук та 2018 рік оголошено 

ЮНЕСКО роком культурної спадщини в Європі.  

У 8-Б класі було проведено позакласний захід 

«Фізика за чашкою чаю». Готуючись до заходу ми повторили не лише теоретичний 

матеріал з теми, а підготували додаткову інформацію про історію чаю, традиції 

чаювання в різних країнах світу, правила заварювання чаю та про сорта чаю. Нам 

було дуже цікаво і незвично п’ючи чай і куштуючи смаколики, відповідати на 

різноманітні запитання.  

 

 

 

 

 
 

У затишній хімічній кав’ярні «Кафеоль» 

зібралися учні 10-их та 8-Б класів, щоб познайо-

митися з таємницями чорної кави. 

У рамках декади природничих наук у 

гімназії проводилися конкурс плакатів, газет та 

буклетів  на предметну та екологічну тематику: 

«Збережи природу», «Я хочу, щоб вся планета була  

зелена й квітуча», «Земля промовляє, як їй нелегко живеться», 

«Планета в небезпеці. Захистимо її».  Всі дні декади  були 

змістовними і дуже цікавими.  

Більшість заходів присвячені питанням охорони природи 

і навколишнього середовища.  Проводилися цікаві  вікторини, 

брейн-ринги, ігри, перегляди презентацій, відео-лекторії, 

конференції, фотовиставки та фотоконкурси, відкритий 

шкільний  захід екологічне свято «Земля – наш дім» до Дня 

захисту Землі - 22 квітня,  відкритий  шкільний захід 

конференція-реквієм «Чорнобиль стукає у серце» до річниці 

аварії на Чорнобильській АЕС.  
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Здоровий спосіб життя, популяризація спортивних змагань є предметом 

постійної уваги дирекції школи. З 16 по 20 квітня 2018 р. в гімназії проходила 

декада фізичної культури. Під час декади проходили різноманітні заходи, 

спрямтовані на зміцнення здоров`я дитини. А саме: 

 змагання з волейболу серед дівчат 8-их класів (Дроздова Є.В., Труба С.П.); 

 змагання «Перестрілка» для учнів 7-Б та 7-В класів (Труба С.П.);  

 захід на підтримку Всеукраїнського руху «Молодь обирає здоров`я»;  

 учні 10-их класів презентували свої проекти «Молодь за здоровий спосіб 

життя» (Белан С.Ю., педагог-організатор Куценко В.В., класні керівники 

10-их класів);  

 змагання «Старти надій» серед 6-х класів (Дроздова Є.В, кафедра фізичної 

культури); 

 дружня зустріч з футболу команд 10-А та 11-А класів. Перемогу здобули 

хлопці 11-А класу з рахунком – 8:1 (Журавльов Ю.М); 

 змагання з волейболу серед дівчат 9-х класів (Дроздова Є.В.); 

 дружня зустріч з футболу серед команд 8-9 класів; 

 змагання з баскетболу для учнів 10-Б та 10-В класу;  

 дружня зустріч з міни-футболу команд 5-А та 5-Б класів (Белан С.Ю.); 

 

 

 

 

 

 
 

 

 конкурс газет на спортивну тематику серед учнів 5-их класів. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учні гімназії  приймали участь у турнірі «Співдружність 

навчальних закладів» та  у змаганнях «Активна країна». 

Цікаво в гімназії проходила декада з трудового навчання, 

образотворчого  та музичного мистецтва. Адже, під час її 

проведення діти мали змогу поділитися своїми здібностями, 

уміннями та досягненнями з рукоділля, малювання та музичного 

мистецтва. Конкурси, вікторини, які проходять під час декади  

Формують художньо-естетичну та трудову культуру, практичні 

вміння та навички, виховують почуття відповідальності, дисциплінованості, поваги 
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один до одного, бережливе ставлення до національного багатства: мови, культури, 

традицій. 

Вікторина «Рукодільниця» для учнів 6-их класів,  

ІІ етап (практичний) «Склади орнамент рушника». 

 

 

 

 

Конкурс «Майстрині» для учнів 7-их класів. 

 

 

Конкурс  «Умілі руки» для учнів 5-их  класів. 

 
 

Підсумком було захист проектів учнями 9-их класів. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями 

загальноосвітнього навчального закладу, визначеними Законом про освіту. Це 

підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті 

інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної 

діяльності: 

 професійна інформація (учні отримували роздатковий матеріал про професії, 

які користуються найбільшим попитом на ринку праці;  

 проводилися  просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів 

про світ професій); 

 професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; 

ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх;  

 соціальний педагог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути 

поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є 

працевлаштування). 

    З метою профорієнтаційної роботи  

представниками ПАТ «Укргазвидобування» провели  

бесіду  з  учнями  10-11 класів - це яскрава та 

зрозуміла розповідь про природний газ від розвідки 
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його покладів до видобутку, а також роз’яснення, чому важливо Україні бути 

енергонезалежною державою.    

23 листопада 2017 р. учні 11-В класу запрошені на 

день відкритих дверей до Національної академії 

внутрішніх справ. Перед присутніми виступив директор 

навчально-наукового інституту№3, доктор юридичних 

наук Андреєв Дмитро Володимирович, який розповів 

про навчальний заклад і правила прийому в 2018 році. 

 

 

Учні 8-Б класу, разом із класним керівником 

Шевчук Н.С., мали нагоду відвідати хімічний факультет 

університету. 

 

 

27 листопада учні 10-В класу разом з класним 

керівником Корнелюк Т.Є. відвідали Державний 

вищий навчальний заклад «Київський  національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
 

8 квітня у Національному педагогічному 

університету ім. М.Драгоманова відбудеться 

масштабний форум для молоді «SkillKit». Захід 

об'єднає школярів, батьків, студентів задля вирішення 

питань профорiентацiї та здобуття професійних 

навичок. lнiцiатором форуму виступив Київський 

молодіжний центр. 

Профорієнтаційна робота в гімназії спрямована на формування психологічної 

готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи 

відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям 

характеру. У 2017-2018 навчальному році діяльність психологічної служби була 

спрямована  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. 

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне 

забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного 

здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників. 

Завданням психологічної служби є психологічний супровід навчального 

процесу. Психологічний супровід у гімназії здійснюється в усіх вікових групах (5-11 

класи) та передбачає такі напрями: діагностичний, консультативний, корекційно-

розвивальний, просвітницький, навчальний. 
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Психологічний супровід учнів у гімназії - це рух разом з ними, поряд з ними. 

Адміністрація, вчителі, психолог, соціальний педагог уважно придивляються і 

прислухаються до кожного учня, його бажань, потреб, фіксують досягнення і 

труднощі, що виникають, допомагають зробити правильний вибір. 

Організація роботи психологічної служби базується 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 була робота 

щодо адаптації дитини до життя в умовах медіа та кіберпростору, формування 

навичок безпечної поведінки у мережі.  

Психодіагностична робота. Протягом навчального року проводилась 

діагностика та аналіз характерологічних особливостей учнів, міжособистісних 

відносин у класних колективах. 

Консультативна робота. За навчальний рік практичним психологом 

проведено 67 та соціальним педагогом 107 індивідуальних консультації. Найбільша 

частота звернення серед учнів старших класів. Проблеми, з якими звертаються учні 

стосуються питанняміжособистісних стосунків, вирішення конфліктів з однокласни-

ками, 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. 

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. Для учнів 5 класів 

проводився комплекс занять, спрямованих на забезпечення подальшого розвитку 

дітей, їх психологічного благополуччя, допомоги навчитися керувати собою й жити 

у мирі й злагоді разом з людьми.  
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Корекційно-розвивальна програма з адаптації п’ятикласників: 

1. Прощання з молодшою школою. Мета: познайомити 

учасників один з одним, відчути себе учнем гімназії. 

2. Емоції і почуття. Мета: сформувати навички групової 

взаємодії. 

3. Говори про себе добре. Мета: підвищення самооцінки, 

створення доброзичливої атмосфери в колективі. 

4. Я – особистість. Мета: сприяти пізнанню і гармонізації 

особистості. 

5. Шлях до успіху. Мета: формувати у п’ятикласників уміння 

долати труднощі, досягати успіху. 

6. Карта соціального комфорту. Мета: допомогти процесу соціалізації в класному 

колективі. 

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 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 декади правової та соціальної компетенції учнів проводились бесіди 

з метою інформування учнів щодо Інтернет-безпеки та ризиковості участі у 

Інтернет-квестах, опитування «Моє ставлення до селфі та естрим-селфі». 

У рамках тижня права проведено заняття «Індивідуальна вразливість і засоби 

запобігання маніпуляції» з метою формування уявлення про конформізм, 

нонконформізм особистості, а також дотримання прав людини, для учнів 10-11 

класів. 

Психопрофілактична та освітня робота. Протягом 2017-2018 навчального 

року систематично відвідувались районні і міські семінари, круглі столи та лекції.  

30 листопада 2017 р. психологічна служба гімназії прийняла участь у VII 

Всеукраїнському науково–практичному семінарі «Професійна орієнтація: теорія і 

практика» для працівників психологічної служби системи освіти міста Києва. У 

процесі семінару було обговорено сучасний стан профорієнтаційної роботи у 

навчальних закладах та головні виклики і завдання, які стоять перед психологічними 

службами, представлені інноваційні напрацювання науковців, спрямовані на 

розширення інструментального оздоблення практичних психологів, обговорення та 

обмін досвідом були цікавими і корисними для усіх присутніх.  
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Практичний психолог Малецька О.О. також виступила з доповіддю, у якій 

розказала про особливості профорієнтаційної роботи в учнівському середовищі з 

урахуванням активного включення учнів у інформаційне середовище, а також про 

те, що головним на даному етапі є формування цілісної, творчої та критично 

мислячої особистості, яка буде здатною приймати рішення в умовах сучасної 

глобальної нестабільності. 

В рамках Інтернет-конференції «Розвиток медіапсихології та медіаосвіти в 

Україні» до декади Творців Інтернет-ресурів соціально-психологічна служба 

гімназії провели для учнів заняття з елементами тренінгу по розвитку 

медіаграмотності. Разом з учнями 5-их класів з нагоди Дня народження смайла 

говорили про переваги та недоліки з використання смайлів у нашому житті, 

потренувались у ідентифікації типів та різних способах вираження емоцій та 

виконали вправи для розвитку емоційного інтелекту. Для учнів 8-Б та 10-В класів 

пройшло інформаційно-просвітницьке заняття до Дня народження Гугла, учасники 

попрацювали у режимі мозкового штурму та систематизували свої знання про 

безпеку у мережі, достовірність інформації, яку ми вживаємо, способи убезпечення 

від «фейків» та розвитку критичного мислення. 

 

5. Організація виховної роботи в навчальному закладі 

 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою 

розвитку суспільства, об’єднаними спільними цінностями і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору. 

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, 

оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі 

гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах 

творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до 

повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, 

трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша. 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми 

учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого 

визначення, першою чергою, своєї долі, подальшого світового порядку на планеті. 
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Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, 

виховна робота ношої гімназії орієнтується  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 національно-патріотичного виховання», «Концепцію 

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

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

документи  Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління. 

Виховна робота педагогічного колективу гімназії  в 2017-2018 навчальному 

році була підпорядкована проблемній темі «Національно- патріотичне виховання 

гімназистів в сучасних умовах розвитку і становлення України». На виконання цієї 

науково-методичної проблеми були визначені наступні основні виховні завдання: 

 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’язко-

вості, 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; 
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 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, спортивно-

оздоровчої діяльності; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

 спонукання зростаючої особистості до до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

Протягом навчального року виховна робота була спланована та спрямована на 

досягнення головної мети: формування та розвиток соціальнозрілої, 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; 



38 
 

 

 визначення ролі органів учнівського самоврядування у створенні творчого 

середовища, зміцненні дисципліни і порядку, безумовному виконанні Статуту 

гімназії; 

 методичне вивчення і освоєння особистісно зорієнтованих виховних 

технологій; 

 підбір засобів і методів виховного процесу; 

 координацію дій педагогічного колективу, батьківського колективу, 

учнівського самоврядування у системі виховання; 

 запровадження в практику роботи інтерактивних виховних технологій. 

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в 2017-2018 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); 

 місячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану 

територій гімназії  (жовтень – листопад, березень – травень). 

2. Декади: 

 правових знань, профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, 

негативних явищ в учнівському середовищі (жовтень); 

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

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

 екологічних знань (квітень). 

3. Тижні: 

 Олімпійський тиждень та Олімпійський урок (вересень); 

 безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень) 

 у рамках Всеукраїнського тижня права (грудень); 

 за здоровий спосіб життя (квітень). 

4. Заходи: 

 свято Першого дзвоника. Перший урок. День Миру (вересень); 

 до Дня захисника України, Дня українського козацтва (жовтень); 

 до Дня Гідності та Свободи (листопад); 

 до Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні (листопад); 

 у фестивалі дитячої творчості «Дарниця талантами славиться - 2017», присвя-

ченого Дню Гідності та Свободи (листопад); 

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

керувати гімназією, означає, добре знати науку виховання, яка повинна стати 

основою наукового керівництва вихованням і освітою. Системний підхід до 

керування процесом виховання передбачає і вимагає постійного контролю, який 

систематично здійснюється в навчально-виховному процесі. 
 

Науково-методичне забезпечення виховної роботи 
 

Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до 

активної, сповненої особистісної сутності життєдіяльності є важливими складовими 

розвитку Української держави. Пріоритетною умовою повноцінного становлення 

особистості є доцільно організований навчально-виховний процес. Отже, забез-

печити якісний виховний процес школи є головним завданням педагога. З цією 

метою для підвищення ефективності роботи вчителя у школі створено методичне 

об’єднання класних керівників, на яких покладається відповідальність за 

становлення і виховання учня – лідера, який здатен реалізувати себе в життєвому 

просторі.  

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.  

Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, 

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

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

інтелектуальних і фізичних здібностей.  

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів 

про освіту, відповідно до структури методичної роботи в гімназії, методична робота 

в 2017-2018 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості 

вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у 

навчально-виховному процесі. Проблема, над якою працює шкільне методичне 

об'єднання класних керівників: «Створення психолого-педагогічних умов для 

успішної соціалізації учнів на різних вікових етапах». 

Проведено 2 засідання МО, на яких 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 29 вересня 2017 року розглядалося 

питання планування виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік, Голова МО 
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класних керівників Пастушенко Л.П. ознайомила вчителів з інформацією про 

підсумки виховної роботи за минулий навчальний рік, розкрила роль класного 

керівника у впроваджені комплексної виховної програми, його функції. Класні 

керівники були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка 

могла стати їм у нагоді при роботі з класними колективами.  

Засідання МО від 24 листопада 2017 року пройшло на тему: «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. 

В І семестрі 2017-2018 навчальному році всі класні колективи приймали 

активну участь у житті гімназії згідно виховного плану гімназії. Були проведені 

свята до Дня Вчителя, новорічні ранки і вечори, тематичні виховні години з превен-

тивного, національно-патріотичного, естетичного, екологічного виховання. У 

гімназії проходили: місячник «Увага! Діти на дорозі», День української писемності 

та мови, День толерантності та Всеукраїнського тижня права. Також в межах 

місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили 

різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди (тиждень «За здоровий спосіб життя» 

та «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» (вересень, грудень, квітень). 

Класні керівники протягом навчального року проводили батьківські збори, 

анкетування батьків та учнів.  

У ІІ семестрі 2017-2018 навчального року класні керівники:  

1. Постійно брали участь у роботі школи передового, перспективного і 

новаторського педагогічного досвіду.  

2. Стежили за новинками педагогічної літератури, вивчали їх і впроваджували в 

свою роботу. 

3. Проводили індивідуальну роботу з дітьми, які потребують підвищеної 

педагогічної уваги. 

4. Приділяли особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювали 

над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх 

самореалезації.  

5. Спрямовували свою роботу класного керівника для формування спільної 

програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.  

6. Залучали батьків до активної участі в організації та проведенні позакласних 

заходів.  

7. Виховували інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму, розширили 

перелік проведення екскурсій та культпоходів.  

8. Працювали над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самовря-

дування. 
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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 2017-2018 

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. 

23 листопада 2017 р. відбулося засідання педагогічної ради гімназії за темою: 

«Результати адаптації учнів 5-их класів до умов навчання в середній ланці школи».  

Порядок денний:  

1. Результати моніторингу: рівнів навчальних досягнень учнів 5-их класів 

(порівняльна характеристика даних 4-го класу та І чверті 2017-2018 навчального 

року); вікових, психофізіологічних особливостей молодших школярів; стану 

здоров’я учнів 5-их класів, розподіл на групи для занять фізкультурою; читацьких 

інтересів учнів (статистичні дані) (доповідач: Міхальова А.В.)  

2. Соціально-психологічні аспекти розвитку учнів молодшого підліткового віку; 

діагностика п’ятикласників, спрямована на вивчення рівня адаптації, наступність і 

перспективність у навчанні та вихованні учнів 5-их класів (Малецька С.О.).  

3. Характеристика колективу класу. Результати спостереження (доповідачі: Лінник 

І.А. – класний керівник 5-А класу, Мельник О.К. – класний керівник 5-Б класу, 

Філаретова А.О. – класний керівник 5-В класу, Коржик М.М. – класний керівник 5-Г 

класу). 

4. Забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до учнів: активізація 

пізнавальної діяльності учнів на уроках; вивчення організації домашньої роботи 

учнів 5-их класу, виявлення перевантаження учнів (доповідачі: вчителі–

предметники, які викладають у 5-их класах: Колісник А.В. – учитель англійської 

мови, Грудова Л.Р. – учитель зарубіжної літератури, Буряк В.А. – учитель історії, 

Сердюк А.М. – учитель української мови та літератури, Мельник О.К. – учитель 

математики, Лінник І.А. – учитель математики, Дроздова Є.В. – учитель фізичної 

культури).  

Міхальова А.В. у своєму виступі зазначила, що перехід учнів з початкової в 

середню ланку школи - одна з педагогічно найбільш складних проблем, а період 

адаптації в 5-му класі - один з найважчих періодів шкільного навчання.  

Умовно, адаптаційний період можна поділити на три етапи:  
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 Час ейфорії. Діти зустрічаються після довгої розлуки, у них багато вражень, 

якими вони хочуть поділитися. Для цього етапу характерний високий рівень 

психологічного комфорту;  

 Спад позитивного настрою. Накочується рутина повсякденності, літній запас 

позитивних емоцій вичерпується. Учні вивчають новий матеріал; 

  Період стабільності: постійний розклад, усі ролі розподілені, нові вимоги 

зрозумілі.  

Прорахунки, допущені в період адаптації, можуть виявитися в низькій 

успішності, проблемній поведінці, частих захворюваннях. При цьому необхідно 

розуміти, що все це - ознаки загальної шкільної дезадаптації, й не завжди буває 

тільки на початку навчального року. Відповідь на запитання «Як допомогти учневі 

прожити цей складний період із мінімальними втратами?» пов’язана із серйозною 

підготовчою роботою вчителів, які починають працювати з учнями 5-го класу. 

Отже, одразу із початком навчального року процес адаптації відбувається. Питання 

в тому, як довго він триває і наскільки є ефективним. Завдання педагогічного 

колективу: сприяти тому, щоб неминучий процес адаптації став інтенсивнішим.  

З результатами роботи психологічної служби по першому етапу адаптації 

учнів 5-их класів, виступила Малецька С.О. 

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. 

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; 
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 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. 

Протягом навчального року в гімназії працювали наступні гуртки та спортивні 

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. 

 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.; 
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 секція з баскетболу – Белан С.Ю.; 

 секція з футболу – Труба С.П., Журавльов Ю.М.; 

 секція з плавання – Белан С.Ю., Труба С.П.; 

 секція карате – Краковяк О.І.; 

 члени проекту ПАШ «ЮНЕСКО» - Таранченко О.М. 

 

6. Робота з основних напрямків виховної роботи 
 

Національно-патріотичне виховання 

 

В черговий раз під своєю крівлею гімназія «Діалог» зібрала дружню шкільну 

родину на новий навчальний рік. Попереду на кожного учня очікує ще чимало нових 

відкриттів та досягнень. Святкування Дня Знань розпочинається  традиційною 

урочистою лінійкою, наприкінці якої лунає перший дзвоник - діти слухняно 

займають місця за партами в навчальних кабінетах. Перший урок 2017-2018 

навчального року відбувається в невимушеній, втім вже в робочій атмосфері. Тема 

заняття сьогодні в усіх класах одна, вона нині дуже символічна й актуальна – 

«Україна - європейська держава». Впродовж уроку діти дізнаються дещо нове про 

рідну землю та повторюють давно знайомі загальноприйняті цікаві факти про 

Батьківщину. Адже історія нашої України варта того, щоб її знали, а перспективи 

держави - того, щоб їх реалізовували. 

26 вересня 2017 р. учні 8-Г класу разом зі своїм 

класним керівником Колісник А.В. здійснили екскурсію 

до Верховної Ради України. Екскурсія дітям надзви-

чайно сподобалася, адже вони мали змогу побувати у 

найголовнішій будівлі нашої країни, відвідати сесійну 

залу, у якій приймаються важливі закони діяльності 

нашої держави.  

Учні послухали цікаву бесіду з історії заснування Верховної Ради, на власні 

очі побачили картину «Державотворення», на якій зображено історикний момент: 24 

серпня 1991 року 350 народних депутатів проголосували за незалежність України, 

до сесійної зали внесли синьо-жовтий прапор України. Саме цей прапор також 

розміщений в стінах Верховної Ради. І діти на власні очі його побачили і ніби 

відчули той важливий момент для нашої країни – проголошення незалежності 

України.  

28 вересня 2017 р. учні 11-В класу завітали 

до бібліотеки №133 на годину-реквієм «Бабин Яр: 

розстріляні долі». Завідувач бібліотекою Клавдія 

Іваненко розповіла учням про найбільшу трагедію 

ХХ століття, яка сталася у Києві у Бабиному Яру 

29 вересня 1941 року, про масове знищення 

єврейського населення, про що доповіли німці  в 
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Берлін, що Київ став першим великим містом «вільним від євреїв». А також 

звернула увагу на те, що у Бабиному Яру було розстріляно близько 100 тис. чоловік. 

Бабин Яр став місцем розстрілу не лише євреїв, а й циган, полонених моряків 

річкової флотилії, мирних жителів, які допомагали врятуватися євреям. 

Бібліограф Ніна Потапова зачитала уривки з книги А.Кузнецова «Бабин Яр» та 

переглянули уривки з документального фільму «Дети из бездны» та хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять всіх загиблих у Бабиному Яру. 

Пам`ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя людини, і життя 

країни. Багато сторінок написано кривавим і чорним. Найтрагічнішою сторінкою 

історії нашого народу є Голодомор 1932-1933 рр.  

6 листопада 2017 р. учні 8-А класу завітали до 

бібліотеки №133 на історичну годину «В серцях 

несемо вдячності немало всім тим, хто Київ визволяв». 

Бібліотекар Віра Буряк познайомила присутніх 

про невдалу спробу радянських військ звільнити Київ 

зі сторони Великого Букрина та про багаточисленні 

втрати наших воїнів при утриманні Букринського плацдарму. А завідувач 

бібліотекою Клавдія Іваненко розповіла гімназистам про звільнення Києва зі 

сторони Лютізького плацдарму, про те, що перші танки ввірвалися з боку Пущі 

Водиці та про героїзм воїна-танкіста Нечипора Шолуденка, якому звання Героя 

Радянського Союзу присвоєно посмертно. 

Присутні переглянули фрагменти з документального фільму «Битва за 

Дніпро», в якому використанні епізоди зняті військовими кореспондентами під час 

битви за Дніпро біля Києва. 

9 листопада 2017 р. учні 7-Б класу завітали до 

бібліотеки №133 на мовознавчу годину «Бринить 

співає рідна наша мова, чарує, тішить і п’янить». 

Бібліотекарі познайомили юних гімназистів з тим, що в 

світі налічується близько трьох тисяч мов, і що мова – 

то магічне дзеркало, в якому відбивається минуле і 

бачиться майбутнє кожного народу. А також звернули 

увагу дітей на історію виникнення та розвиток нашої української мови і її місце 

сузір’ї світових мов. 

Учні прослухали вірші О.Олеся, М.Рильського, В.Баранова та пісні 

Т.Петриненка «Україна». Українську народну пісню «За світ встали козаченьки» і 

«До українців» В.Баранова, присвячені рідній ненці – Україні та нашій українській 

мові. 

24 листопада 2017 р. в актовій залі гімназії учнями 11-В класу та класним 

керівником Буряк В.А. проведений урок-реквієм «Вшанування пам`яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр.». Учні повністю передали атмосферу і переживання того 

часу присутнім у залі.  
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У пам`ять про мільйони загиблих від Голодомору гімназисти взяли участь у 

Всеукраїнській акції «Запали свічку» і закликають 25 листопада о 16:00 приєднатися 

до загальнонаціональної хвилини мовчання.   

За традицією, 6 грудня 2017 р. у гімназії 

відбувся урочистий захід, приурочений Дню 

Збройних Сил України. На заході були присутні 

воїни АТО, військові ветерани. Зі щирими 

вітаннями та словами вдячності за нелегкий труд і 

самовіддане служіння Україні звернувся до 

присутніх заступник із виховної роботи Свирида 

Анатолій Васильович. Він наголосив, що наші воїни успадкували кращі військові 

традиції давньоруських дружин, Війська Запорозького, вояків армії Української 

Народної Республіки, радянських солдатів, бійців УПА. Відвагу і героїзм, 

відчайдушність та бойову майстерність військовослужбовці Збройних Сил України 

демонструють кожної миті. Їх подвиги золотими літерами закарбовуються в 

українській військовій історії. Линули вітання і від учнів нашої гімназії, силами 

яких була підготовлена концертна програма. З великим натхненням прозвучали 

пісні у виконанні Боженко Аліни, Березіної Марії, Удовенка Іллі, Ісаєвої Катерини, 

заворожували глядачів танцювальні композиції. Дитяче мистецтво змогло розчулити 

всіх присутніх. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів.  

За ініціативи заступника із виховної роботи Свириди Анатолія Васильовича в 

нашому навчальному закладі було урочисто відкрито кімнату-музей, де 

представлені різноманітні експонати: прапори 72 Красногородсько-Київської 

окремої механізованої бригади, 72 окремої аеромобільної бригади, 80 окремої 

аеромобільної бригади, одяг героїв АТО, привезений з передової, фотографії 

випускників гімназії, які брали участь у бойових діях.  

22 січня 2018 р. Україна відзначає 99-річницю 

з дня проголошення Акта Злуки Української 

Народної Республіки та Західноукраїнської Народної 

Республіки. Майже 100 років тому Акт Злуки, 

закріплений в Універсалі Директорії УНР, 

унормовував омріяні попередніми поколіннями 

ідеали української соборності. Було проголошено: «Збулися віковічні мрії, якими 

жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська 

Народна Республіка.»  
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День Соборності України почали відзначати 22 січня на державному рівні з 

1999 року, коли був підписаний відповідний Указ Президента України. Які у всіх 

шкільних закладах нашої держави, в цей день, учні 10-В класу підготували і провели 

святковий концерт, присвячений цій визначній події, яка відбулась майже 100 років 

тому. 

29 січня 1918 р. - дата, яка набула для 

українського народу символічного значення. Крути 

стали легендою, символом героїзму та жертовності 

молодого покоління в боротьбі за незалежну 

Україну.  

До сторіччя бою під Крутами в гімназії пройшов історичний урок «Квіти у 

полі там, де Крути», який підготували учні 11-Б класу під керівництвом Максим 

Т.А. На уроці був присутній учасник АТО Іллічов Д.В., батько учениці 11-Б класу. У 

ході уроку учні розповідали про події, що відбулися у 1918 р., ознайомили 

присутніх з історичними документами, що стосуються подій під Крутами. Учні 

акцентували увагу на цінностях українського суспільства, на осмисленні непростого 

досвіду державотворення, вшануванні героїзму подій під Крутами.  

Проведення таких заходів дає можливість формувати в учнів почуття 

патріотизму, виховувати національну гідність, повагу до історії українського 

народу. 

З метою увічнення великої людської, 

громадянської і національної відваги та самовід-

даності, сили духу і стійкості громадян, завдяки 

яким змінено хід історії нашої держави, гідного 

вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які 

віддали своє життя під час Революції гідності, 

захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське 

майбутнє України, 20 лютого учні 11-А класу провели урок-реквієм для гімназистів.  

20 квітня 2018 р. делегація учнів відвідала виставку-музей «Блокпост пам’яті. 

Дарниця». Під час виставки на подвір’ї гімназії №290 проведений флеш-моб під 

гаслом «Діти проти війни!». Екскурсію по виставці музею вели Кочерга Поліна та 

Поканевич Валерія, учениці 10-А класу, кількома потоками для всіх учнів гімназії.  

«Блокпост пам’яті. Дарниця» - це пересувна 

експозиція у 34 вітринах, де зібрано понад 400 експона-

тів: документи та речі загиблих військовослужбовців 

ЗСУ, бійців добровольчих батальйонів, Національної 

гвардії, співробітників МВС та СБУ.  

Діалогівці відвідали також «Стіну пам’яті 

загиблих захисників України», присвячену воїнам-

дарничанам, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні АТО. Діти 

побували в справжньому блокпості, де в прямому та переносному значенні 

доторкнулися до зброї, речей та документів героїв захисників України.  
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Також учні та вчителі гімназії «Діалог» ознайомились з презентацією сайту 

«Книга пам’яті полеглих за Україну», на якому за станом на сьогодні розміщено 

стислі біографії та фото 3815 воїнів, загиблих у період з березня 2014 року по 30 

січня 2018 року.  

Головна мета заходу: збереження пам’яті про захисників України, зокрема, 

киян із Дарницького району, які віддали своє життя за нашу Вітчизну у війні проти 

російських окупантів. Інша не менш важлива мета - сприяння патріотичному 

вихованню молоді та школярів. 

Виставка-музей триває й надалі за підтримки Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації, ГР «Тут починається Київ», ГО «Дарницька Громадська 

Варта», ГО «Браття», ТОВ «Активна країна» та депутатів від Дарницького району. 

8 травня 2018 р. учні 7-Г класу завітали до 

бібліотеки №133 на патріотичну годину «Уклін живим 

- загиблим слава». 

Завідувач бібліотекою Клавдія Іваненко розповіла 

присутнім про те, якою дорогою ціною заплатив 

український народ за участь у Другій світовій війні. Ми 

повинні пам’ятати про тих, хто віддав своє життя за 

щастя інших, і що наш сьогоднішній захід – це маленька часточка великої данини 

пошани полеглим. 

В ході заходу прозвучали пісні часів Другої світової війни. 

11 травня 2018 р. учні 6-Б класу здійснив екскурсію до Верховної Ради України. 

Екскурсовод, дуже привітна жінка, розповіла учням про роботу народних депутатів, 

про Будинок Парламенту. Учні відвідали сесійну залу, балкон, сиділи на сходинках 

до другого поверху біля головного Прапору України. Вони дізнались, що:  

 будинок Парламенту збудовано в травні 1939 року;  

 загальна площа сесійної зали становить 650 м
2
, вона 

вміщую приблизно 1000 місць;   

 саме в цій будівлі була проголошена незалежність 

нашої України у 1991 році, а у 1996 році прийнята 

Конституція України; 

  на другому поверсі будинку Парламенту міститься 

картина «Державотворення», на який зображено 

історичний момент 24.08.1991 р., коли 350 народних 

депутатів проголосували за незалежність України;  

 кришталева люстра, що висить в сесійній залі Парламенту, важить 4 т!    

Ще багато цікавих фактів нам стало відомо гімназистам про роботу народних 

депутатів й кожен з них в майбутньому також може стати народним обранцем! Тоді 

вони зможуть робити все можливе, аби змінювати на краще життя українського 

суспільства. 
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23 травня 2018 р. учні 10-В класу разом зі своїм класним керівником 

Корнелюк Т.Є. отримали можли-вість потрапити до Верховної Ради України.  

Під час екскурсії гімназисти дізнались історію 

створення будівлі та її часткової реконструкції, на 

власні очі побачили картину «Державотворення», що 

є згадкою про одну із головних подій в історії 

України – проголошення Незалежності 24 серпня 

1991 року. На картині зображені історичні діячі, 

узагальнюючі персонажі та безпосередньо народні 

депутати, які були присутні у сесійній залі та 

голосували за незалежність України.  

Найбільше діти затрималися у сесійній залі, уявивши себе майбутніми 

депутатами та політичними діячами. А наприкінці екскурсії вони мали змогу 

самотужки оглянути усі три поверхи та зробити цікаві фотографії. 

 

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» (серпень); 

 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів 

гімназії» (серпень); 

 «Про проведення декади правових знань, профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському 

середовищі» (вересень); 



50 
 

 

 «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 декади 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); 

 «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 2017-2018 

навчальний рік (вересень); 

 План заходів профілактики поширення ксенофобських та расистських 

проявів серед учнівської молоді на 2017-2018 навчальний рік (вересень); 

 Заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та 

профілактичної роботи на 2017-2018 навчальному році (вересень); 

 Заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів на 

2017-2018 навчальний рік (вересень); 

 План заходів на виконання Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2018 навчальний рік (вересень); 

 ПЛАН заходів по попередженню вживання алкоголю, паління та ведення 

здорового способу життя на 2017-2018 навчальний рік (вересень); 

 План заходів по превентивному вихованню дітей та підлітків на 2017-2018 

навчальний рік (вересень); 

 План заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства та попередження проявів 

жорстокості серед учнів на 2017-2018 навчальний рік (вересень); 

 План заходів проведення декади правових знань, профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському 

середовищі; 

 План заходів проведення декади захисту прав дітей, попередження 

жорстокості та насильства; 

 План заходів у рамках Всеукраїнського тижня права в гімназії; 



51 
 

 

 План заходів проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної, 

антитютюнової пропаганди. 

14 вересня 2017 р. з цікавою лекцією, покликаною 

виконати просвітницьку функцію в сфері боротьби з 

корупцією, до гімназії завітали поважні гості.  

За ініціативи депутата Київської міської ради 

Лариси Вікторівни Дегтярьової, на урок до 11-А класу 

були запрошені Олексій Трач, координатор молодіж-

ного крила партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» Дарницького району м. 

Києва та Руслана Волочай, заступник Керівника Секретаріату Дарницької районної 

організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»».  

Тематичне заняття почалося запитанням: «Що таке корупція?». Гімназисти 

почали активно висувати свої припущення щодо значення цього актуального нині 

терміну. Після з’ясування лексичного значення поняття, учасники заходу перейшли 

до обговорення гіпотетичних ситуацій та наслідків, до яких вони можуть призвести, 

зумовлених корупційною неграмотністю серед державних службовців та пересічних 

громадян.  

Згодом лектори у формі семінару розповіли дітям про найбільш поширені 

типи корупції в житті пересічного громадянина України, основні причини скоєння 

протиправної корупційної діяльності та способи несення відповідальності за неї. 

Також гімназисти поміркували над тезою «Як ви можете боротися з корупцією?», 

висунувши оригінальні пропозиції та шляхи уникнення даної проблеми в 

державному апараті України.  

20 листопада 2017 р. учні 7-В класу завітали до бібліотеки №133 на правову 

годину «Кожна дитина має право…». Начальник відділу представництва третього 

київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Шкурко В.К. розповів 

юним гімназистам про те, що з початку ХХ століття 

людство стало більше звертати увагу на проблему 

захисту прав дитини, а до того вважалося, що 

інтереси дітей природним чином співпадають з 

інтересами батьків, більше того, батьки краще 

знають, чого потребує дитина, тому виділяти дітей у 

окрему категорію громадян немає потреби, а вже в 1989 році Генеральна Асамблея 

ООН прийняла «Конвенцію про права дитини». 

Владислав Костянтинович коротко дав характе-

ристику кожної зі статей даної «Конвенції». Під час 

зустрічі зав’язався діалог між дітьми та правознавцем. 

17 травня 2018 р. в гімназії відбулася зустріч 

учнів 11-их класів з інспектором сектору ювенальної 

превенції Дарницького управління поліції ГУНП у 

місті Києві Мозоль Т.О. Працівник поліції розповіла 
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про правила вступу до Національної академії внутрішніх справ, акцентувала на що 

більш за все треба звернути увагу під час підготовки до вступу та складання іспитів. 

Також Мозоль Т.О. розповіла про відповідальність неповнолітніх за порушення 

кримінального і адміністративного Кодексів України, про шкідливість для організму 

людини вживання наркотичних та психотропних речовин та відповідальність за 

пристрасть до них і розповсюдження з метою збагачення. Також прцівник поліції 

донесла учням, яку відповідальність несе булінг та насильство і про небезпеку для 

життя, яку несе зацепінг. Саме цей вид екстриму шириться серед сучасних підлітків. 

Працівник поліції грамотно і доступно відповіла на численні запитання випускників. 

 

Діяльність «Школи миру» 

 

Проект Школи миру був створений з метою формування культури миру серед 

молоді. 

Діти під час занять проходять тренінгові програми, розробляють та втілюють в 

життя власні проекти, проводяться зустрічі з Послами миру, людьми, які досягли 

успіху в житті і можуть поділитися власним досвідом. 

Напрями діяльності Школи миру 

1. Особистісний ріст і навчання юних лідерів. 

2. Виховання культури миру. 

3. Волонтерська та благодійна діяльність. 

В 2017-2018 навчальному році учні 10-В класу – Дудченко Ірина, Демчишин 

Ірина, Чиж Кароліна, Радзієвська Анастасія, Галій Роман, Савельєв Олександр 

продовжували відвідувати заняття Школи миру. 

21 вересня 2017 р. відбувся ІV Конгрес юних 

посланців миру «Усім світом – за мир!» під гаслом 

«Разом за мир: повага, безпека та гідність для всіх». 

Саме з конгресу й розпочалася робота Школи миру 

нового навчального року. 

За час навчання були проведенні такі заняття: 

18 жовтня 2017 року відбувся тренінг «Я вчуся розуміти інших». 

15 листопада 2017 року – заняття Школи миру «Тримай мене».  

20 грудня 2017 року – «Конфлікт – це не проблема». 

17 січня 2018 року розпочалась робота над новим модулем «Я миротворець: 

Мир залежить від нас». 

21 лютого 2018 року – тренінгове заняття у 

Школі миру на тему «Я вчуся піклуватись про 

інших». 

21 березня 2018 року відбулася зустріч 

Школи миру на тему «Я – особливий! Я – 

особлива!». 

18 квітня 2018 року – тренінг «Який я є?». 
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23 травня 2018 року до Міжнародного дня 

миротворців ООН у медіа-центрі ГДІП відбулося 

заключне заняття Школи миру.  

Свій проект «Цілі старого розвитку», а саме 

Ціль №4. Якісна освіта представили Галій Роман та 

Савельєв Олександр (10-В) та Балуєва Дар'я та 

Ціпкало Ярослава (10-А).  

Завданням учасників проекту було створити одну із сторінок для величезної 

книги «17 цілей сталого розвитку». Кожна школа-учасниця отримала одну із цілей. 

Наша гімназія працювала над ціллю №4. Якісна освіта. На основі проектів учнів 10-

х класів власне і була створена наша сторінка книги. В проекті сторінки книги 

українською та англійською мовами гімназисти використали влучні вислови 

відомих людей, а також висвітлили своє бачення якісної освіти в світі та в Україні 

через малюнки та аплікації. Учні, в свою чергу, підготували презентацію до захисту 

свого проекту та були відзначені дипломом та невеликими подарунками від 

організаторів заходу та представників Федерації Всесвітнього миру, як одні з 

найактивніших учасників цього навчального року.  

В кінці проходження Школи миру кожного року активні учасники отримують 

звання Юного посла миру. 

Юний Посол Миру – це звання, яким Федерація всесвітнього миру нагороджує 

школярів за визнання їхніх миротворчих заслуг і доручає їм місію жити заради 

країни й людства та заради суспільного блага. 

Юні посли миру – це молодь, яка в майбутньому стане лідерами суспільства в 

громадському житті, в бізнесі, в державній сфері, відповідальними громадянами 

країни та світу, матимуть глобальне світове бачення. 

За роки навчання у Школі миру Юними Послами Миру стали такі учні: 

Мюллер Анна, Хрещата Валерія, Хівренко Анна, Задерейко Єва та Поперечена 

Катерина. 

Для отримання звання «Юний посол миру» необхідно: пройти курс занять, 

розробити та втілити власний проект. 

Одним із проектів цього навчального року є проект «Цілі старого розвитку».  

Тому з метою фінансування нашого спільного проекту «Цілі старого 

розвитку» учнями 10 В класу було запропоновано провести збір макулатури.  

Переробка макулатури – важлива справа, адже від цього залежить не тільки 

забруднення навколишнього середовища, але і енергозбереження, проблема яка 

пов'язана з використанням вторинної сировини. При заміні складових вторинною 

сировиною, знижується ціна на деяку продукцію. У будь-якому випадку, переробка 

макулатури вигідна всім нам. 

Чим менше паперу буде на звалищах, тим легше буде дихати планета, до того 

ж, завдяки переробленої макулатури, ліси стануть знищуватися з меншою 

інтенсивністю. 
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Адже зібрані 50 кг макулатури рятують 1 дерево. Тому наша спільна акція і 

проходила під гаслом «День врятованого дерева». 

Така діяльність сприяє вихованню у дітей відчуття відповідальності за 

реалізацію власних цілей та прагнення до їх втілення. 

Завдяки такій акції було зібрано 728 кілограмів макулатури. Кошти отримані 

за збір макулатури дали можливість забезпечити створення сторінки книги «17 цілей 

сталого розвитку». 

Щиро дякуємо всім учасникам та запрошуємо долучитися до проекту Школи 

миру в наступному навчальному році усіх бажаючих! 

25 років тому Генеральна Асамблея проголосила Міжнародний день миру як 

день загального припинення вогню і відмови від насильства. Він покликаний 

змусити людей не тільки задуматися про мир, але і зробити щось заради нього.  

В Україні День миру встановлений Указом Президента в 2002 році. Таким 

чином наша держава підтримує рішення Генеральної Асамблеї ООН і підтверджує 

відданість країни ідеалам миру.  

З метою підтримки миру і щоб спонукати учнів, учителів до осмислення 

проблем миру в період з 18 по 22 вересня 2017 р. в гімназії відбулося ряд заходів. 

Упродовж тижня класними керівниками були проведені бесіди «Мир і сучасність», а 

Крижанівською Н.М., вчителем трудового навчання, - майстер-клас «Голуб миру», 

на якому діти виготовляли паперових голубів та прикрашали ними гімназію. Під 

керівництвом педагога-організатора Куценко В.В. учні 5-9 класів стали учасниками 

флеш-мобу «Діти України за мир» та акцій «Дзвін Миру», «Я голосую за мир».  

21 вересня 2017 р. учні 8-Б, 10-В та 11-А 

класів взяли участь у роботі IV Конгресу юних 

посланців миру «Усім світом – за мир!», який 

проходив у Національному музеї історії України 

у Другій світовій війні під гаслом «Разом за мир: 

повага, безпека та гідність для всіх». Учасники 

Конгресу долучилися до проведення миротвор-

чих акцій «Парасольки миру», «Я віддаю свій голос за мир!», «Дзвін Миру». 

Учениці Задерейко Єва (11-А клас) та Поперечна Катерина (11-

Б клас) отримали почесне звання «Юний посол миру». Учениці 

8-Г класу Белдик Валерія, Дудченко Софія, Волк Олена та 

Буратиська Олена стали учасниками Квесту Миру з нагоди 

Міжнародного дня миру та Року Японії в Україні, який 

проходив на базі 315 школи, і вибороли I місце. 

19 жовтня 2017 р. в Київському міському будинку 

вчителя відбулася Міжнародна конференція Федерації 

всесвітнього миру «Проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення: роль урядів, громадянського суспільства і 

релігійних організацій».  
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У конференції взяли участь: 

 президент «Центру практичної філософії», народний депутат України I, III, 

IV, VI скликань - Анатолій Толстоухов; 

 Голова ФСМСЄ - Майкл Балкомб; 

 Голова Державного комітету України у справах національностей і релігій - 

Андрій Юраш; 

 Голова Федерації всесвітнього миру - Кацуми Оцука.  

У складі делегації української Ради Миру були й представники нашої гімназії: 

Таранченко О.М. – вчитель іноземної мови, Посол Миру, Конопля Н.А. – вчитель 

правознавства, куратор «Школи миру», Куценко В.В. – вчитель української мови та 

літератури.  

На конференції розглядалися питання, які не можуть залишити байдужими 

громадян нашої країни: роль Парламентарів у збереженні миру в Європі і світі; 

діалог як компонент побудови соціального капіталу; міжконфесійний діалог як 

запорука миру; абсолютні цінності та добро як шлях до сталого миру; психологія 

миру як засіб реабілітації учасників збройних конфліктів. У ході конференції було 

вирішено: започаткувати в Україні «Міжнародну асоціацію парламентаріїв за мир»; 

на основі психології миру створити програму реабілітації учасників збройних 

конфліктів; поширити діяльність «Школи миру» на інші регіони. 

 

Робота в ПАШ ЮНЕСКО  

 

7 жовтня 2017 р. в Скандинавській гімназії відбула-

ся ІІІ науково-практична конференція «Модель ООН: 

Сканді–Юніор 2017».  

Тема заходу «Міжнародне співробітництво як 

грант миру, безпеки та розвитку».   

В рамках проектної діяльності асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО учні гімназії «Діалог» долучаються до проекту 

Всесвітнього дня міст, який відзначається кожного року 

31 жовтня. Згідно плану роботи гімназії планується провести Всеукраїнський захід. 

Мета проекту:  

- підвищувати поінформованість про Всесвітній день міст;  

- зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, 

життєстійкими й такими, що стало розвиваються;  

- закласти основу сталого розвитку населених пунктів.  

07 грудня 2017 р. учениці 11-А класу Дзікевич Анна та 

Зарічна Софія приймали участь у міській учнівській конференції 

ПАШ ЮНЕСКО, присвяченій Міжнародному Дню захисту прав 

людини «Права людини у Криму: наслідки окупації» на базі 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови № 165 міста Києва.  
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На заході були присутні 8 шкіл міста Києва та почесні гості:  

 головний спеціаліст управління освіти Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації – Польгуй Ольга Сергіївна;  

 активісти національного руху кримських татар – Синавер Кадиров та 

Куртсеіт Абдуллаєв; 

 члени Меджлісу кримськотатарського народу – Еміне Авамілева, Дінара 

Газієва, Гульнар Бекірова (замісник голови Генічеської районної державної 

адміністрації Херсонської області); 

 член турецької діаспори кримських татар – Асан Киример Ескі Шехер 

Кирим дернегі; 

 голова громадської організації «Кримська родина» – Аніфе Куртсеітова; 

 керівник програм розвитку громадянського суспільства УНЦПД Тищенко 

Юлія Сергіївна.  

Наші учениці були відзначені організаторами заходу за ґрунтовну підготовку 

та дослідження проблемного питання та за активну участь у конференції отримали 

іменні сертифікати. 

21лютого 2018 р. до Міжнародного Дня рідної 

(материнської) мови в гімназії проведено літера-

турну вітальню «Бережімо наш скарб – рідну мову!».  

Міжнародний день рідної мови святкують з 

2000 року за рішенням ЮНЕСКО. Саме так вчені-

лінгвісти намагаються привернути увагу людей щодо володіння рідною мовою. На 

сьогоднішній день людство розмовляє на семи тисячах мов. А кожні два тижні одна 

з них зникає. А зникає мова – перестає існувати й народ!  

Мета проведення літературної вітальні – це формувати розуміння того, що 

мова – це безцінний скарб кожного народу, полікультурну, соціальну компетент-

ності; виховувати почуття любові до рідної мови, бо з нею наше майбутнє, майбутнє 

України, а також толерантне ставлення до інших мов.  

Кожна команда учасників шкіл-партнерів ПАШ ЮНЕСКО (гімназія №323, 

спеціалізована школа №315, спеціалізована школа №267) нашого заходу отримала 

домашнє завдання – це підготувати виступ «Творчість найбільш яскравих постатей у 

сучасному літературному процесі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» одного з названих 

регіонів України. 

Також учні підготували творчі, яскраві музичні номери та запросили гостей до 

нашого кабінету українознавства, поділитися красою і силою української мови в 

побуті, повір’ях та звичаях нашого народу.  

Виступ члена Національної спілки письменників Довжика Василя 

Михайловича став яскравою сторінкою нашої літературної вітальні, він прочитав 

свої поетичні твори та поділився власним баченням щодо збереження мов, які 

зникають.  
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27 лютого 2018 р. в рамках постійно діючого проекту КЕПІТу «Сучасні крос-

культурні студії» відбувся тематичний святковий захід «Відкриваючи мовний атлас 

світу…» з нагоди Міжнародного дня материнської 

мови (International Mother Language Day). Це свято 

запроваджене рішенням 30-ї сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО (листопад 1999 року) та 

відзначається щорічно 21 лютого як день підтримки 

мовного, культурного різноманіття та багатомовності.  

Цього дня учні нашої гімназії стали учасниками проекту «Сучасні крос-

культурні студії». 

 З вітальним словом до них звернулися почесні гості заходу:  

 Н.В.Наконечна, проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне 

управління) Університету «КРОК»;  

 І.Ю. Поліщук, директор Київської Малої академії наук учнівської молоді;  

 Л.Я.Карчина, завідувач відділу навчально-виховної роботи, керівник секції 

«Педагогіка» Київської МАН.  

Щиросердні слова підтримки, натхнення для молоді надіслав у своєму 

відеозверненні праправнук Т.Г.Шевченка – Микола Павлович Лисенко.  

Справжньою родзинкою заходу для дітей став психологічний тренінг 

«Комунікативна компетентність» від директора навчально-практичного 

психологічного центру «Крок за КРОКом», завідувача кафедри психології 

Університету «КРОК», кандидата психологічних наук, доцента І.В.Сингаївської. 

Крім того, креативною частиною заходу була творча студія, де юнацтво власноруч 

створювало перші сторінки мовного атласу України, а також блискуче презентувало 

власний поетичних хист на тему любові до рідної мови. Водночас для педагогів 

голова правління Асоціації випускників Університету «КРОК» С.З.Заріпова 

презентувала новітні практики освітнього нетворкінгу у своєму майстер-класі 

«Асоціація випускників – Банк можливостей для закладів освіти».  

На завершення свята всі його юні учасники отримали від директора 

Навчально-практичного психологічного центру «Крок за КРОКом» сертифікати на 

безкоштовну участь у спеціалізованих тренінгах, а також сертифікати на участь в 

освітньому проекті «PRO WAY» від студентської проектної групи «SPG». 

6 березня 2018 р. за ініціативи координаційної 

ради ПАШ ЮНЕСКО школи І-ІІІ ступенів №8 міста 

Києва та за підтримки управління освіти Оболонської 

районної в м. Києві державної адміністрації відбувся 

поетичний фестиваль «На крилах надії».  

Метою заходу є формування віри в духовні 

сили та майбутнє країни, утвердження активної 

життєвої позиції, сприяння набуттю сучасною молоддю соціального досвіду, 

успадкування духовних та культурних надбань українського народу, розвиток 

естетичних та культурних потреб особистості. 
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 У залі зібралася талановита молодь, серед яких були й учні нашої гімназії. 

Діти поділилися з присутніми своїми поетичними творами, своїми думками, своїми 

почуттями.  

Модель ООН – це великі можливості для кожного учасника. Це захоплююча 

рольова гра, в ході якої учасники імітують роботу органів ООН. Делегати 

конференції виступають в ролі офіційних представників країн. На моделі ООН 

делегати абстрагуються від особистої точки зору і відстоюють офіційну позицію 

країни, яку вони представляють. Кінцева мета кожного комітету – прийняття 

резолюцій.  

Вперше ідею «зіграти в управління владного органу» втілили студенти США 

ще у 1920-х рр., створивши модель американського Сенату. Цю ідею підтримала 

молодь і почала «грати» у Моделі Конгресу, згодом – Ліги Націй. У 1956 році перша 

гра у Модель ООН відбулася за ініціативи студентів Гарварду. До Європи Модель 

ООН потрапила лише у 1987 році (Гаазький університет, Нідерланди). У 1998 році, в 

Україні за ініціативи Київського ліцею бізнесу першими в модель ООН зіграли 

школярі, а не студенти. Відтоді відбулися сотні Моделей ООН по всій Україні. А 

гімназія стала активним учасником у цій грі з 2011 року.  

23-24 березня 2018 р. учні гімназії (Балуєва Дарія 

(10-А), Ціпкало Ярослава (10-А), Духота Ольга (10-Б), 

Старовойт Марія (10-Б), Лінник Владислав (10-Б)) брали 

участь в Моделі ООН. Київ-2018 «Майбутнє, якого 

прагнемо ми: мир, справедливість і сильні інститути», 

де представляли державу – Королівство Нідерландів.  

26 столичних шкіл і навчальних закладів 

Київщини, Кривого Рогу, Львівщини, Луганщини зібралися відзначити 20-річчя 

Моделі ООН в Україні в Дипломатичній академії МЗС України. Понад 200 

учасників, найповажніші гості та співрозмовники – дипломати, державні посадовці, 

міжнародні експерти, зокрема Ніл Вокер, Координатор системи ООН в Україні, 

Андрій Заяць, Державний секретар Міністерства закордонних справ України, 

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині, проректор Університету 

«КРОК» Дмитро Ткач, заступник голови Київської міської держадміністрації Ганна 

Старостенко, секретар комісії з питань освіти і науки Київради Наталія Шульга.  

В рамках ІX регіональної конференції старшокласників юні дипломати 

відтворювали роботу Генеральної Асамблеї ООН як повноважні представники країн, 

виголошували промови англійською мовою (Духота Ольга, учениця 10-Б класу), 

дебатували і приймали резолюції в 3 комітетах і 2 комісіях ООН. Юні дипломати 

обговорювали основну тему з Цілей тисячоліття ООН: «Майбутнє, якого прагнемо 

ми: мир, справедливість та сильні інститути».  

Бачення молоддю сучасної політичної і соціально-економічної ситуації в світі 

викладені в підсумкових резолюціях передані до Представництва ООН та штаб-

квартири ООН в Нью-Йорку.  
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Кожен делегат на церемонії закриття отримав іменний сертифікат, а 

керівникам та навчальному закладу були вручені дипломи за успішну роботу та 

високу дипломатичну майстерність. 

12 травня 2018 р. в Київському ліцеї бізнесу Університету економіки та права 

«Крок» відбулась V регіональна конференція учнів 7-8 класів навчальних закладів 

м. Києва «Модель ООН. Юніор–2018».  

«Модель ООН» – це міжнародна освітня програма, яка майже 40 років надає 

можливість школярам різних країн поринути у світ 

політики, дипломатії, ближче ознайомитися з 

діяльністю ООН шляхом імітації діяльності 

Генасамблеї, комітетів та комісій ООН.  

В роботі конференції взяли участь учні 8-Б класу. 

Вони були дипломатами Королівства Нідерланди. 

Карачун Олександра активно працювала в комітеті 

екології, Фіщук Ілля – в комітеті з прав людини, Лобанова Дар’я – в комітеті освіти, 

Лимаренко Олександр – в комітеті здоров’я.  

Робота конференції розпочалась з виконання гімна Моделі ООН та прийняття 

клятви юного дипломата. Далі представники кожної країни виголосили вступні 

промови. Вступну промову від Королівства Нідерланди доручили проголосили 

Фіщуку Іллі. В промові діти виразили своє занепокоєння питанням неонацизму в 

сучасній Європі. Потім працювали в комітетах, створювали резолюції. Зрозуміло, 

що не так вже й легко знайти спільну мову з представниками різних країн та 

переконати в правильності прийняття того чи іншого рішення, та ще й 

дотримуючись дипломатичного етикету. Нарешті, резолюції були сформовані. 

Представити їх на розсуд всіх делегатів комітет освіти доручив Лобановій Дар’ї, а 

комітет здоров’я – Лимаренко Олександру. Не так це просто зробити, ще й 

відповісти на питання з залу. Але наші учні з успіхом пройшли це випробування. І 

ось, всі питання обговорені, всі рішення прийняті.  

Завершилась конференція дипломатичним прийомом, на якому наші 

гімназисти змогли не тільки обмінятись враженнями від роботи конференції, а й 

скоштувати солодощі країн-учасниць. В цей насичений, цікавий вихідний день учні 

ознайомились з діяльністю ООН, відчули себе відповідальними за вирішення 

глобальних проблем людства і своє власне майбутнє, 

ознайомилися з позицією дипломата і політика, сформували 

навики комунікації (уміння слухати і бути почутим, при 

вирішенні конфліктних ситуацій).  

 

Туристсько-краєзнавча робота 

 

27 вересня 2017 р. відзначався День туризму. В цей 

день учні 8-Б класу здійснили пішохідну екскурсію 

старовинними вуличками Києва.  
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Місто в черговий раз здивувало юних туристів як старовинними пам’ятками та 

легендами так і сучасними витворами мистецтва. Діти розпочали свій маршрут від 

Золотих воріт, пройшли на Софіївську площу, прогулялись Андріївським Узвозом, 

доторкнулись до чудового пам’ятника Проні Прокопівни та Голохвастова, 

поміркували біля пам’ятника Михайлу Булгакову, помилувалися чарівною 

Андріївською церквою, подивились на місто з оглядового майданчика Андріївської 

церкви. Не залишила учнів байдужими і сучасна Пейзажна алея.  

23 вересня 2018 р. відбувся XVIII етап довгострокової 

міської акції «Пізнай свій край – пізнай себе», який мав назву 

«Чотири головні площі рідного міста». До акції долучились 

учні 8-Б класу.  

Вони ознайомилися з історією Софіївської площі. Дуже 

цікавою є історія головної площі міста - Майдану 

Незалежності. Тривалий час ця місцевість називалась 

Перевісище і являла собою лісові зарослі. Сучасна площа має 

6 оновлених фонтанів, 2 відкритих прозорих павільйони. 

Праворуч із поштамтом «0 кілометр» стела з глобусом, від 

якої відкладено промінчики з відстанню до обласних пунктів. На місці давніх 

Лядських воріт було встановлено стилізацію з архистратигом Михаїлом – 

покровителем Києва та війська Запорізького. Серцем площі є монумент 

Незалежності, який вінчає фігура богині Берегині України – Оранти. За час свого 

існування Монумент Незалежності у Києві по-справжньому став символом вільної 

та демократичної України.  

5 жовтня 2017 р. учні 11-В класу з класним 

керівником Буряк В.А відвідали Музей письменника 

Михайла Булгакова. 

Його експозиція присвячена київському періоду 

життя автора легендарного твору «Майстер та 

Маргарита». Колекція музею Михайла Булгакова 

нараховує понад 2 500 предметів, з них близько 500 

реально належали родині Булгакових. 

На осінніх канікулах учні 8-В класу разом з 

класним керівником Ходченковою Ю.В. вирушили 

у тур «Полтавщина - живий підручник історії». 

Зачаровує і вражає чарівна Полтавщина, відкривають двері стародавні храми і 

монастирі, ввижаються містичні тіні Петра I, Миколи Гоголя, віє порохом 

Полтавської битви і ароматом знаменитих полтавських галушок. Насичена 

екскурсійна програма розпочалася з Миргорода. Учні з задоволенням прогулялись 

по санаторно-курортному комплексу «Миргород» та спробували лікувальної води. 

Після цього завітали у село Гоголево, де знаходиться садиба-музей, відновлена за 

спогадами і листами Гоголя. Національний музей-заповідник Миколи Гоголя - це 
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комплекс архітектурних і ландшафтно-природних об'єктів, які дають уявлення про 

епоху письменника: батьківський будинок, флігель з робочим кабінетом Гоголя, 

садово-парковий комплекс з гротом «Храм самотності» і альтанкою «Мрія», 

меморіальні ставки XIX ст., могила батьків. Музей залишив незабутні враження 

завдяки красі території і інтер'єрів та потужній енергетиці місця.  

На другий день розпочали екскурсію по Полтаві, оглянули знамениті 

пам’ятники, собори та музей «Поле Полтавської битви», який входить до 

міжнародної організації військово-історичних музеїв ІАМАМ під егідою ЮНЕСКО. 

Потім завітали до Опішні - столиці українського гончарства, де знаходиться 

національний музей-заповідник. Із задоволенням восьмикласники долучилися до 

традицій виготовлення виробів з глини, отримали масу емоцій і вражень. Кінцевою 

точкою маршруту було село Великі Будища, у якому знаходиться Музей 

українського весілля. Особливістю музею є цікаві предмети побуту, красивий 

текстиль, вишивка ручної роботи, фотографії, килими, ковдри, меблі та багато 

іншого з побуту жителів України у XVII-XIX століттях.  

Осінні канікули учні 11-А класу вирішили 

провести у неординарному місті – у Чернівцях.  

Тільки-но приїхавши сюди, всі одразу зрозуміли, 

за що його називають «маленьким Парижем» і 

«українським Віднем». Тут кожен куточок просочений 

чимось особливим, унікальним і таким затишним. 

Вікова історія наклала свої відбитки на неповторну 

архітектуру будинків і вулиць. У ньому легко поєднуються вишукана архітектура 

часів Австро-Угорської імперії та колоритні українські традиції.  

Ознайомившись з унікальним містом, гімназисти попрямували на Івано-

Франківщину, до містечка Коломиї. Будівля єдиного у світі музею писанки, 

розташованого саме тут, збудована у формі величезного великоднього яйця. Тут 

зберігається понад 6 тисяч експонатів з усіх куточків України. Також учні відвідали 

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття, у якому ретельно 

оберігають традиції місцевості. Серед експонатів – вироби народного мистецтва, 

гуцульський одяг, посуд, кераміка.  

21 жовтня 2017 р. для учнів 6-А та 6-В класів 

відбулась тематична екскурсія «Я пізнаю історію 

свого міста».  

Це була не просто пішохідна екскурсія, а 

екскурсія-квест. Напередодні екскурсії, методом 

жеребкування кожен учасник отримав окрему пам’ятку культури та мистецтва, про 

яку вдома потрібно було знайти інформацію та підготувати розповідь. Кожен 

учасник виступив в ролі екскурсовода, адже їм потрібно було не лише 

організовувати своїх однокласників, щоб вони не лише підходили до тієї чи іншої 

пам’ятки і просто на неї дивилися, а дійсно уважно слухали і їм було цікаво. 
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Учні 8-Б класу разом з класним керівником Шевчук Н.С. відвідали цю чудову 

виставку. Вони отримали величезне задоволення від неперевершених морських 

шедеврів.  

До 200-річчя від дня народження Івана Айва-

зовського в Національному музеї «Київська картинна 

галерея» проходила виставка «Геній і море. Традиції, 

пошуки, відкриття».  

На виставці експонувалося понад 60 творів 

живопису і графіки ХVIII- ХХ ст. з колекцій музею, які 

поєднані морською тематикою. Особливу зацікавленість викликала музейна збірка 

Айвазовського, яка складається з 18 творів живопису і графіки.  

26 листопада 2017 р. учні 6-А та 6-В класів 

разом із своїми класними керівниками відвідали 

прем’єру вистави «Невидима з солодкого 

королівства» в Київському Академічному театрі на 

Липках.  

Після перегляду неймовірної вистави, по 

традиції гімназисти продовжили свою прогулянку містом. Знайомство із містом, на 

цей раз, розпочалося від пям’ятника Пилипу Орлику. На перетині вулиць 

Інституцької та Шовковичної вони зробили фото на згадку, пригадавши трагічні 

події Революції Гідності. Далі, учні прогулялися осіннім Маріїнським парком, 

вийшовши на оглядовий майданчик подивилися на наше величне місто. Багато хто з 

дітей вже був і в музеї Води, і в Київському академічному театрі ляльок, але всі 

разом ми ще не збиралися саме Європейській площі. Прогулянка містом видалась 

напрочуд цікавою, адже центральна вулиця Києва – Хрещатик цього разу була 

пішохідною.  

В цей день дощило, але на душі було тепло і радісно від отриманих емоцій під 

час вистави та прогулянки улюбленим містом. 

27 березня 2018 р. чудового, сонячного, весняного дня учні 6-А, 6-В та 8-Г 

класів разом із своїми класними керівниками здійснили поїздку до міста Чернігів.  

Під час екскурсії учні познайомилися із культурними, історичними та 

архітектурними пам’ятками Чернігова та скористалися можливістю зустрітися із 

нашими партнерами ЗНЗ №29 м. Чернігова (заступником директора з виховної 

роботи Білецькою І.М., президентом учнівської Ради Дубровною Валерією, членом 

учнівського самоврядування Сірою Катериною). Наші учні та вчителі 

поспілкувалися, поділилися враженнями та обговорили плани майбутньої співпраці 

із нашими партнерами.  

Знайомство з містом розпочалося із рядків 

твору О.Довженко «Зачарована Десна» та панорами 

Чернігова з боку Десни. Потім туристи відвідали 

Чернігівський історичний музей ім. В.Тарнавсь-

кого, прогулялися парковою територією Дитинця 
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(Вал) та центральними вулицями Чернігова. Відвідали Свято-Троїцький собор, 

спустилися в Антонієві печери та продовжили екскурсію парком на Болдиній горі.  

4 квітня 2018 р. учні 7-А класу разом із класним керівником Грудовою Л.Р 

побували на екскурсії на заводі «Coca-cola». Діти переглянули фільм про історію 

цього чудо-напою та заводу, на якому його виробляють, побачили на власні очі, як 

виготовляють та охолоджують пляшки, розливають напої, де зберігають готову 

продукцію. Також діти смакували «Кока-колу», «Фанту» та «Спрайт». Наприкінці 

всі отримали в подарунок пляшечку «Кока-коли» та сік. Додому школярі 

поверталися заряджені позитивними емоціями та гарним настроєм. 

5 травня 2018 р. учні 5-Г класу з класним керів-

ником Коржик М.М. відвідали музей науки і техніки 

«Експерементаніум».  

Музей «Експериментаніум» – це навчально-

розважальний центр для дітей та дорослих.  

Постійна експозиція Музею «Експеримента-

ніум» налічує більше 250 інтерактивних експонатів і 

присвячена механіці, оптиці, електриці, магнетизму і акустиці. Окрім цього, є 

анатомічний відділ, відділи «Таємниці води» та «Новітні технології». Також у Музеї 

учні знайшли оптичні ілюзії, головоломки, лазерний і дзеркальний лабіринти.  

Окрім екскурсій, учням 5-Г класу влаштовували працівники музею видовищні 

навчально-розважальні шоу «Хімічний реактив», «Акустичне шоу», «Екстремальне 

шоу», які не залишили нікого байдужим.  

У Музеї є магазин іграшок і цікавих подарунків, в якому можна придбати 

набори для експериментів та творчості, настільні ігри, конструктори, пазли та 

енциклопедії для дітей різного віку.  

Джура – це не лише військово-патріотична гра, але і 

випробування духу, характеру, таланту, змога отримати 

новий досвід і застосувати раніше набутий. Рій гімназії 

взяв участь у районному етапі гри «Сокіл» (Джура), яка 

проходила у селищі Пилиповичі, Бородянського району з 

7 по 10 травня 2018 року.  

Перший день виявився не дуже важкими, але 

продуктивними. Рій «Спарта» отримав свої перші призові місця з фехтування. Серед 

дівчат друге місце з хортингу посіла джура нашого рою Кочерга Поліна, а серед 

хлопців – Сулимовський Андрій. Основним завданням першого дня було встановити 

намети та облаштуватися, ознайомитися з місцевістю. Це вийшло доволі швидко.  

Першою командною справою став конкурс «Пожежник», в якому рій посів 9 

місце. Вечірня погода вирішила зробити дітям сюрприз – зливу з блискавкою, а 

вночі потрібно було вартувати біля вогнища. Це було дуже цікаво, діти ніби 

потрапляли у важкі козацькі реалії, і, насправді, вони відчували відповідальність за 

табір, за життя свого рою, вартували ворога. Наступний день був випробуванням 

фізичного стану та інтелекту. Вражаючою та цікавою була Теренова гра, діти були 
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розвідниками, які шукали дорогу по азимутах, водночас стежачи за ворогами 

(іншими школами) та диверсантами.  

Середа була більш-менш спокійною, так здавалось на перший погляд.Увечері 

на табір було здійсненно «атаку» підступним ворогом. Лунали вибухи, сирена, та 

якоюсь мірою була відчутна паніка. Джура - 2018 буде найяскравішим дитячим 

спогадом. Четвер був днем відпочинку, де кожна команда робили патріотичні 

поробки, грали на гітарі, варили козацький куліш, знайомились зі зброєю 

української армії тощо. Виготовлені поробки і малюнки надіслані нашим воїнам-

захисникам на схід України.  

Також відбувся шаховий турнір, у якому Сазоненко Євген виборов ІІ місце.  

Джура – це іспит на твій козацький дух, на твою змогу працювати в команді, 

на твій фізичний стан. Учні отримали безцінний досвід і знайшли нових друзів, а 

хіба це не головне? 

АНАЛІЗ 

проведення позакласних заходів класними керівниками у 2017-2018 н.р. 
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1. 5-А Лінник І.А.  4  2 6 

2. 5-Б Мельник О.К.   5  3 8 

3. 5-В Філаретова А.О.  2 7  1 10 

4. 5-Г Коржик М.М.  2  1 3 

5. 6-А Конопля Н.А.  2 1 1 4 

6. 6-Б Слєпакова Н.І.  1 1  2 

7. 6-В Таранченко О.М. 1 5 1 3 10 

8. 7-А Грудова Л.Р.  2 4  2 8 

9. 7-Б Мегрін Н.М. 2 3  1 6 

10. 7-В Крижановська Н.М. 1 4   5 

11. 7-Г Маркова І.А. 1 4   5 

12. 8-А Крижанівська О.Б. 2    2 

13. 8-Б Шевчук Н.С. 3 18 1 2 24 

14. 8-В Ходченкова Ю.В. 1 1 1  3 

15. 8-Г Колісник А.В. 1 4 1 2 8 

16. 9-А Сердюк А.М. 1 1 1  3 

17. 9-Б Толстенко Л.М. 2 3  1 6 

18. 9-В Тихоненко Ю.М. 1 4 1  6 

19. 9-Г Пастушенко Л.П. 1 4 1  6 

20. 10-А Шкоденко Н.М. 1 1 1  3 

21. 10-Б Маркова Г.М. 1 2  1 4 

22. 10-В Корнелюк Т.Є. 1 5 2 2 10 

23. 11-А Гаврилюк Ж.М.   1   1 

24. 11-Б Максим Т.А.  1 5  1 7 

25. 11-В Буряк В.А. 1 2  2 5 

Всього: 26 92 12 25 155 
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Зміст заходу 

І чверть ІІ чверть І  ІІІ чверть ІV чверть ІІ За рік 

Класи 
Кі-ть 

дітей Класи 
Кі-ть 

дітей 
Кі-ть 
всього 

Класи 
Кі-ть 

дітей Класи 
Кі-ть 

дітей 
Кі-ть 
всього 

 

ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ М. КИЄВА: 

Музей ім. П.Тичини 11-В 19   19      19 

Музей М.Булгакова 11-А, 11-Б, 11-В 74   74      74 

Музей мистецтв ім. Ханенків 8-Б 16   16      16 

Аптека-музей 6-Б 26 7-Б 20 46 6-В, 6-Г 46   46 92 

Державний природознавчий музей 9-Г 15   15      15 

Музей історії Києва   10-Б 20 20      20 

Музей О.Пушкіна   10-Б 14 14      14 

Музеї Києво-Печерської Лаври   7-Г, 10-В 47 47      47 

Національний музей історії України      8-Б, 10-Б 39   39 39 

Військово-історичний музей      9-А, 10-Б 35   35 35 

Музей В.Матвієнка      10-А 29   29 29 

Музей новин ТСН      9-Б, 9-В 38   38 38 

Музей «Експериментаніум»      7-Б 27   27 27 

Музей Київського метрополітену        10-Б 16 16 16 

Музей в с. Пирогово        6-В, 6-Г, 7-А 55 55 55 

Музей «Мамаєва Слобода»        9-Б, 9-Г 30 30 30 

ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 

Верховна Рада 10-А 29   29      29 

КМДА      10-Б 23   23 23 

Києво-Печерська Лавра      9-А 25   25 25 

Михайлівськ. Золотоверхий монастир   6-А, 6-Б 50 50      50 

Ботанічний сад ім. Гришка      9-Б 12 5-В, 9-Б, 10-Б 49 61 61 

Ботанічний сад ім. Фоміна        9-Г 19 19 19 

Парк «Партизанська Слава» 7-Б, 8-Б 47   47   6-А, 6-Б, 7-Б, 

7-В, 8-А, 8-Б, 

10-Б, 10-В 

174 174 221 

Парк «Позняки» (профорієнт. захід)        8-А, 8-Б 41 41 41 

Бабий Яр 8-Б, 8-Г, 10-Б 65   65      65 

Пожежна частина МНС 6-А, 6-Б 75   75   5-В 23 23 98 

Історичний центр м. Києва 11-Б 29   29      29 

«Київ історичний»      6-В, 6-Г 46   46 46 

Бібліотека №133 7-А, 10-Б, 10-В, 11-Б, 

11-В 

124 6-Б, 7-Г, 10-В 124 248 5-Б, 6-Б, 7-Б,  

9-В, 10-В, 11-Б 

189 6-В, 7-А,  

7-Б, 7-Г,  

8-В, 8-Г, 9-В, 

10-Б, 10-В 

144 333 581 
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Кондитерська фабрика «Рошен» 8-А 31   31      31 

Завод «Кока-кола» 7-В 25   25 7-Г 27   27 52 

Майстерня карамелі        7-А, 7-В, 10-Б 65 65 65 

Страусина ферма, Хутір Чубинського 5-А, 5-В 49   49      49 

м. Біла Церква 6-В, 6-Г, 7-Б, 8-В, 9-В 133   133      133 

м. Обухів 6-А, 6-Б 45   45      45 

Загадкове Китаєво   6-В 29 29      29 

НТЕУ   10-Б 19 19      19 

Ангар НАУ   7-В, 8-Г 41 41      41 

КПІ (кафедра відновлювальної енергії)        10-Б 26 26 26 

Національний цирк   9-Г 14 14      14 

Міжнародна зелена школа (фестиваль)        7-Б 16 16 16 

Планетарій «Атмосфера»        7-Г 16 16 16 

ЕКСКУРСІЯ ПО УКРАЇНІ: 

Київ – Чернівці – Хотин – Кам’янець-

Подільський – Чернівці – Київ 

11-А, 11-Б 20   20      20 

м. Львів   7-Б, 8-А,  

8-В, 9-В 

56 56      56 

м. Одеса      8-В, 9-В 19 10-А, 10-Б 26 45 45 

м. Івано-Франківськ (МЗШ)        7-Б 16 16 16 

с. Космач        5-Б 18 18 18 

с. Качанівка        7-Г, 10-В 34 34 34 

КУЛЬТПОХОДИ: 

Боулінг-клуб «Максимум» 5-В, 7-Б, 10-Б 82   82 7-Б 28   28 110 

РЦ «New Way» парк «Дитяча планета» 6-А, 6-Г 26 5-В 15 41      41 

Кінотеатр «Аладдін» 5-А, 5-Б, 5-В, 8-Г, 9-Б 63 10-Б 11 74 7-Г 17   17 91 

Кінотеатр «Візорія»   5-А, 7-Г, 10-В 47 47      47 

Кінотеатр «Атмосфера» (Планетарій)      6-А, 6-Б 43   43 43 

Театр юного глядача на Липках   10-А, 10-Б 45 45 5-Б, 5-В, 8-Г 65   65 110 

Музичний театр на Подолі   5-А, 5-Б, 5-В 62 62      62 

Національна опера України      10-Б 14   14 14 

Академічний театр опери та балету      7-Б 20   20 20 

Святкув. Масляної (Маріїнський парк)      5-А, 5-В 29   29 29 
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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. 

В гімназії продовжує роботу 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. 

За ініціативи Kyiv Smart City та підтримки 

керівництва ВДНГ «Національний експоцентр 

України» розпочався другий етап операції «Каштан. 

Висадка». Головна мета цього проекту – допомогти 

Києву з саджанцями улюбленого символу української 

столиці – каштану.  

Учні нашої гімназії радо підтримали екологічний проект. Випускники 9-их 

класів разом з депутатами Київської міської ради Ларисою Вікторівною 

Дегтярьовою та Юлією Олександрівною Ярмоленко на території нашого 

навчального закладу висіяли насіння рожевих каштанів. В подальшому гімназисти 

будуть проводити спостереження за життєвим циклом цих багаторічних 

дерев’янистих рослин. Після етапу пророщування буде закладена алея випускників. 
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22 березня 2018 р. учні 8-Б класу завітали 

до бібліотеки №133 на урок екології «Вода най-

смачніша у рідному краї», який провів Голова 

Київської міської організації Українського 

товариства охорони природи, Лицар України, 

Заслужений працівник сфери послуг, почесний 

президент Асоціації пляжного футболу м. Києва 

Щепець М.С. 

«Де вода, там життя», – каже народна мудрість, так розпочав свою розповідь 

Микола Степанович, а пишна вода безперечно впливає  на якість і тривалість 

людського життя. Він звернув увагу на те, що здавна на берегах великих річок 

розташовувались найбільші міста України. Зокрема, Дніпро разом із Десною є 

основними постачальниками темної води для міста Києва. Проте перед тим, як 

потрапити до наших осель, вола проходить складний шлях обробки. Якість води, що 

подається у водопровідну мережу постійно контролюється.                                                                                                       

Еколог М.С.Щепець відповів на численні запитання про стан водойм у 

Дарницькому районі. Захід проводився в рамках Дня інформації «Чиста вода – добре 

здоров’я».   

У 2009 році Генеральна Асамблея ООН 

проголосила Міжнародний день Матері-Землі, 

ухваливши відзначати його 22 квітня.  

Зараз понад 1 мільярд людей у 192 країнах світу 

беруть участь в заходах до Дня Землі. У цей день 

проводяться акції з метою продемонструвати 

підтримку захисту навколишнього середовища. 

Пройшло вже 32 роки з великої трагедії - аварії на 

ЧАЕС, що сталася 1986 р., але люди не забули про цю 

страшну подію. 26 квітня 2018 р. у 8-Б класі проведено 

урок-конференцію «Чорнобиль: трагедія, подвиг, 

пам'ять». Ми зібралися ,щоб згадати найстрашнішу 

катастрофу ХХ ст. та висловити свою безмірну 

вдячність героям нашої Батьківщини, які ціною свого 

життя захистили світ від небувалої біди.  

Ми почули багато нових фактів про Чорнобиль, про ЧАЕС, дізналися про нову 

арку укриття над енергоблоками ЧАЕС, про відкриття перших АЕС. Цікаво було 

дізнатися про соціальний захист населення, постраждалого від Чорнобильської 

катастрофи. Ми подивилися на карту радіоактивного забруднення Київської області, 

яка є однією з найбільш уражених областей в нашій країні і нараховує 625 тисяч 785 

осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Навіть на сьогоднішній 

день ми не позбулися радіоактивного забруднення.  



69 
 

  

Також всі присутні послухали про екологічну катастрофу, що спричинена 

аварією іхарактеризується руйнівним впливом на оточуюче середовище будь-якого 

регіону, в тому числі і на все живе, включаючи людей. Також на уроці було згадано 

про останню аварію на АЕС в японському місті Фокусімі.  

Гості нашого заходу довідалися про існуючи міфи стосовно наслідків аварії.  

Чорнобильська трагедія забрала життя багатьох людей, завдала шкоди 

здоров’ю мільйонів українців, її наслідки ще відчуватимуть на собі майбутні 

покоління. Вона вважається найжахливішою катастрофою в історії людства і кожен 

з нас повинен пам’ятати про цю страшну дату в історії України.  

На уроці-конференції були використані такі відеоролики: «Яким буде 

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник», «Чорнобильська 

катастрофа», «Аварія на «Фукусімі», «Чернобыль. Последнее предупреждение».  

В рамках декади природничих наук 27 квітня 2018 р. вчителі географії 

Максим Т.А., Кушнір В.С. та куратори ПАШ ЮНЕСКО Таранченко О.М. та 

Конопля Н.А. провели екологічний захід з учнями 6-11 класів.  

Під час заходу учні запропонували своє бачення вирішення проблеми 

забруднення та збереження навколишнього середовища. На початку заходу 

Поперечна Катерина та Тутик Дар’я, учениці 11-Б класу, розкрили різні гіпотези 

створення Всесвіту та вплив людини на геосфери. Випускниці звернулися до 

молодших гімназистів (6-8 класів) продовжити працювати над проектом ПАШ 

ЮНЕСКО «Людина і Довкілля»і символічно передали макет квітучої, зеленої 

планети Земля.  

Організатори заходу щиро вдячні учням, які працювали над своїми проектами, 

а саме: Кочерга Єлизавета (7-В), Павлуша Карина (7-Г), Грицай Ілля (6-Б), Хоменко 

Аліна та Федорійчук Ярослав (6-В), Караблін Єгор (8-Б) та всім учасникам, які 

готували малюнки, плакати про довкілля. 

26 квітня 2018 р. у конференц-залі гімназії під 

керівництвом вчителя біології Коржик М.М. та вчите-

ля географії Шкоденко Н.М. відбувся екологічний 

захід.  

Мета заходу: обговорення практик поводження з 

відходами; підписання Меморандуму про партнерство 

та співпрацю у сфері поводження з побутовими 

відходами, підписання якого спрямовуватиметься на вирішення питань раціональ-

ного, екологічно безпечного поводження із побутовими відходами, а також 

створення потужностей з їх переробки на території України, вирішення завдань 

екологічної безпеки та забезпечення здоров’я мешканців території  

Положення Меморандуму:  

 створення ефективної, сучасної системи Поводження з відходами стане 

розробка Національної Стратегії та національного план Поводження з 

відходами;  
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 сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів, 

іноземних інвестицій та кредитів для створення та модернізації 

підприємств з поводження з відходами на території України – учасника 

Меморандуму;  

 запровадити передачу Сторонам досвіду та кращих практик поводження з 

побутовими відходами, у тому числі закордонного;  

 розробка механізмів поводження з відходами та їх сортування шляхом 

організованої системи збору та вивозу сміття;  

 будування сміттєпереробних заводів та сміттєсортувальних ліній;  

 наявність роздільних баків для побутового сміття: харчові відходи, метал, 

папір, скло, пластик, текстиль, батарейки та лампочки;  

 інформаційна та роз'яснювальна робота про впровадження роздільного 

збирання, його екологічні, соціальні та економічні переваги тощо;  

 запровадження достатньої кількості пунктів прийому вторинної сировини.  

У рамках підписаного Меморандуму, учасники-підписанти Швеція, Швейца-

рія, Австрія, Велика Британія, Німеччина, Фінляндія, Данія, Франція, Білорусь, 

Чехія, Польща, Нідерланди, Норвегія, Італія, Китай, Японія, Сполучені Штати 

Америки, Канада, Україна у межах визначених законодавством повноважень, 

зобов’язуються здійснювати реформу та створювати нормативне регулювання 

поводження з відходами і сприяти створенню інфраструктури поводження з відхода-

ми. Для координації роботи в напрямку реалізації пунктів Меморандуму буде 

створено експертну робочу групу, до складу якої увійдуть усі учасники-підписанти.  

Висловлюємо подяку партнерам за співпрацю у сфері Поводження з 

побутовими відходами. Успіхів нам у всіх наших зусиллях змінити наше життя на 

краще, відносно екологічного стану довкілля! 

 

Фізичне виховання 

 

Олімпійський рух – це грандіозне явище, що об’єднує народи усіх 

континентів, а Олімпійські ігри перетворилися в істинно епохальні заходи, до участі 

в яких залучаються спортсмени із більше як 200 країн. За ходом і результатами 

Олімпійських ігор стежить половина населення Земної кулі – близько 3,5 млрд. 

чоловік. Неоціненою є роль, яку відіграє олімпійський спорт в освітній і виховній 

сфері людини, у зміцненні тріумфу ідеалів миру, братства і солідарності – складових 

мирного розвитку людства.  

З метою сприяння росту національно-патріотичного духу, популяризації 

олімпійського руху, підвищення мотивації учнів до занять фізичною культурою і 

спортом в період з 9 по 16 вересня 2017 р. у гімназії проходив Олімпійський 

тиждень, який покликаний нагадати учням про досягнення спортсменів України, а 

також виховати нове покоління, здатне перевершити спортивні досягнення 

попередників.  
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11 вересня педагог-організатор Куценко В.В., вчителі фізичної культури Белан 

С.Ю., Труба С.П., вчитель образотворчого мистецтва Задорожна Ю.В. провели 

конкурс малюнків на асфальті на подвір’ї гімназії на тему: «Фізкультура і спорт у 

нашому житті». Активну участь у цьому конкурсі взяли участь учні 5-Г класу – 

класний керівник Коржик М.М., 5-В класу – класний керівник Філаретова А.О. та 8-

В класу – класний керівник Ходченкова Ю.В.  

12 вересня проведено Всеукраїнський олімпійський урок «Здоровий спосіб 

життя – здорова нація».  

Змістовно і цікаво провели Всеукраїнський олімпійський урок класні 

керівники: Гаврилюк Ж.М. – 11-А класу, Корнелюк Т.Є. – 10-В класу, Тихоненко 

Ю.М. – 9-В класу, Коржик М.М. – 5-Г класу та інші.  

Протягом тижня класні керівники провели виховні години за тематикою:  

 «Традиції Олімпійських ігор» в 5-их класах;  

 «Українські спортсмени – призери Олімпійських ігор» в 6-8 класах;  

 «Фізична культура і спорт – утвердження здорового способу життя, 

збереження миру» в 9-11 класах.  

14 вересня 2017 року на шкільному подвір’ї пройшов масовий флеш-моб, в 

якому взяли участь учениці 6-Б, 8-Б, 8-В, 8-Г, 9-А та 9-Г класу.  

15 вересня 2017 р. учні гімназії Бондарєва Аліна (6-В клас) 

та Міхєєв Максим (11-А клас) взяли участь у районному 

спортивно-видовищному святі «Фестиваль спорту», 

присвяченому Дню фізичної культури і спорту. За значні 

спортивні досягнення у 2016-2017 навчальному році, 

пропагування здорового способу життя, активну громадянську 

позицію вони нагороджені Подякою Дарницької районної в м. 

Києві державної адміністрації. Виконуючий обов’язки Голови адміністрації 

В.Лозовий вручив також спортсменам українські вишиванки.  

15 вересня відбулася презентація результатів спортивних 

досягнень талановитими учнями гімназії. Учні презентували свої 

нагороди: медалі, кубки, грамоти, дипломи, з якими мали 

можливість наглядно ознайомитися всі учні гімназії.  

Адміністрацією гімназії проведено облік цих спортсменів. 

16 вересня Бовсуновський Владислав, Луценко Богдан та 

Сороченко Ігор, учні 9-В класу, взяли участь у районному 

турнірі з «триболу» і здобули ІІІ місце серед команд учасниць турніру.  

Протягом тижня проводився конкурс стіннівок на Олімпійську тематику. 

Кращими стіннівками визначені роботи учнів 6-А класу – класний керівник Конопля 

Н.А., 7-А класу – класний керівник Грудова Л.Р., 7-Б класу – класний керівник 

Мегрін Н.М. та 7-В класу – класний керівник Крижановська Н.М.  
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Також проведено конкурс малюнків на спортивну тематику. Кращими 

малюнками визначені роботи Писаренко Аліни – 5-Б класу, Козоріз Дар’ї – 5-Г 

класу.  

Завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. організувала постійно діючу виставку 

літератури «Спорт – це здоровий спосіб життя». 

Однією з талановитих спортсменок нашої гімназії 

є учениця 9-Б класу Онопенко Софія, яка вже понад 6 

років тренується у спортивному клубі «Магнат», у 

якому виховуються любителі та професіонали з кінного 

спорту. Вперше дівчина переступила поріг цього клубу 

ще у 5 років. І на першому ж занятті зрозуміла: кінний 

спорт – її покликання. Вона активно бере участь у 

змаганнях. На її рахунку перемоги у таких турнірах, як:  

 «Чемпіонат України 2017»;  

 Всеукраїнський турнір «Dressage Flying Horse Cup» (1, 2, 3 етапи); 

  Міжнародний турнір у Чехії «Brno Grand Prix 2017 Czech Republic»; 

  Турнір «Equides Dressage Horse Cup» (І, ІІ, ІІІ етапи).  

Та найважливішою подією для Софії є Міжнародний турнір, де вона виборола 

ІІІ місце. Допомагає перемагати нашій спортсменці кінь Ель-Байландо. Тренування 

для Софії – найважливіше. Але й про навчання в гімназії вона не забуває: має знання 

високого та достатнього рівнів.   

29 вересня 2017 р. на Дніпровській набережній проходили 

змагання з туризму серед шкіл Дарницького району. Разом 

іншими спортсменами у змаганнях прийняли участь і учні 9-В 

класу Бондаренко Олександра, Чурсін Артем, Луценко Богдан, 

Матяш Владислав та Макаренко Дмитро та достойно показали 

свої вміння та навички у такій дорослій та серйозній справі як 

туризм.  

Вітаємо наших переможців, які 

посіли ІІІ місце у районних змаганнях з 

футболу «Шкіряний м`яч» серед учнів 2007 року 

народження: Гарбузов Давид (5-А), Гуриненко Дмитро (5-

А),  Дибченко Ян (5-Г), Дзензель Владислав (5-Б), 

Дьордяй Тимофій (5-Б), Новіков Костянтин (5-А), 

Огінський Олександр (5-Б), Пінчук Андрій (5-Б), Румак Олексій (5-Г). 

29 листопада 2017 р.  в нашій гімназії пройшли 

спортивні змагання «Веселі старти» серед учнів 5-их 

класів. За результатами змагань:  

І місце посіли учні 5-В класу , ІІ місце –5-Б класу, ІІІ 

місце – 5-А класу, ІV місце – 5-Г класу.  
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ПІБ учня 

К
л
ас

 

Міський етап  
(назва змагання та місце) 

Всеукраїнський етап  
(назва змагання та місце) 

Міжнародний етап  
(назва змагання та місце) 

Бондарева Аліна Андріївна 5-В  Чемпіонат України з художньої гімнастики – І 

місце; Чемпіонат України з художньої гімнастики 

на Кубок Максимової (м. Запоріжжя) – І місце 

ІІІ Міжнародний турнір «A.S.D. V.E.R.A.2017» 

(Італія) – ІІІ; Міжнародний турнір з художньої 

гімнастики «Deriugina Cup Grand Prix» - І місце 

Климчук Вікторія Миколаївна 5-В  І Всеукраїнський турнір серед школярів з черлі-

дінгу «Red Toxes Cup 2017» - І місце 
 

 

Півень Аліса Сергіївна 5-В  І Всеукраїнський турнір серед школярів з черлі-

дінгу «Red Toxes Cup 2017» - І місце 
 

 

Захватова Софія Геннадіївна 6-А  Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю 

«Ритми Печерська» - ІІ місце 
 

 

Лєбєдєв Даніїл Дмитрович 

 

6-А Чемпіонат Києва з футболу – ІІ м Всеукраїнський турнір з футболу (м. Вінниця) – ІІ   

ОвсянніковТимур Ростиславович 6-А  Всеукраїнський турнір з футболу – ІІІ місце 

 

 

Педан Єва Ігорівна 
6-А 

 Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю 

«Рондо» - І місце 

Міжнародні рейтингові змагання зі спортивного 

танцю «Ритми Києва 2016» - ІІІ місце 
 

Бобровіцький Богдан Олегович  6-В  Всеукраїнський турнір з футболу (м. Львів) – ІІІ м. 

 

 

Бровач Ігор Сергійович 6-В Чемпіонат Києва з футболу на 

Кубок Гончарова – ІІІ місце, 

кращий воротар 

Всеукраїнський турнір з футболу (м. Львів) – ІІІ 

місце 

 

Курочка Нікіта Артемович 6-В  Всеукраїнський турнір з футболу (м. Львів) – ІІІ м. 

 

 

Гусак Антон Юрійович  6-Г  Всеукраїнський турнір з хокею – ІІ місце Міжнародний турнір з хокею (Словаччина) – ІІ  

 

Кобзєв Максим Євгенович 6-Г  Всеукраїнський турнір з хокею – ІІ місце Міжнародний турнір з хокею (Словаччина) – ІІ  

 

Семенюта Євгеній Ігорович  6-Г  Всеукраїнський турнір з хокею – ІІ місце Міжнародний турнір з хокею (Словаччина) – ІІ  

 

Бєляєв Ілля Вікторович 7-Б Чемпіонат Києва з футболу – І м. 

 

  

Фіщук Ілля Олександрович 7-Б Чемпіонат Києва з боксу (клуб 

«Добро») – ІІІ місце 
 

  

Вінтоненко Катерина Юріївна 7-В Чемпіонат Києва по сучасних 

танцях – ІІ місце 
 

  

Зозуля Іван Вікторович 7-В Чемпіонат Києва по академічній 

греблі – ІІ місце 
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Зубатін Володимир Віталійович 7-В  Всеукраїнський конкурс народних і спортивних 

танців «Арт Лік Фест» - ІІ місце 
 

 

Зуєв Євгеній Сергійович 7-В Чемпіонат Києва по карате – І м. Всеукраїнські змагання по карате – ІІ місце 

 

 

Копилець Ольга Тарасівна 7-В  Всеукраїнські класифікаційні змагання зі 

спортивного танцю «New Year Dance Ball» - І місце  

            

Міжнародні класифікаційні змагання зі спор-

тивного танцю «Uzhgond Open-2016» - ІV місце 

Чернишевич  

Мирослава Станіславівна 

7-В  Всеукраїнські змагання зі спортивного танцю 

«Золота осінь» - І місце 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єди-

на - світ» сучасна хореографія - ІІІ м.; Міжна-

родний фестиваль танцю «Київ stars» - І місце 

Трохименко Анна Віталіївна 8-Б Кубок Києва зі спортивного 

танцю «Сонячні стежки» – І м. 

Ліга танцю України зі спортивного танцю 

«Весняне танго» - ІІ місце 
 

 

Сергєєва Анастасія Павлівна 8-Г  Чемпіонат України з художньої гімнастики – ІІІ м. 

 

 

Афанасьєва Марія Олексіївна 8-Г  Чемпіонат України з сучасного п’ятиборства – ІІІ 

місце (командне) 
 

 

Міхєєв Максим Вікторович 10-А Чемпіонат м. Києва з регбі  -  

І місце 

Чемпіонат України з регбі 7 – І місце, чемпіонат 

України з регбі 15 – ІІ місце 
 

 

Коваленко Микола Андрійович 10-Б Чемпіонат м. Києва з регбі  -  

І місце 

Чемпіонат України з регбі 7 – І місце, чемпіонат 

України з регбі 15 – ІІ місце 
 

 

Лобанець  

Максим В’ячеславович 

11-А Чемпіонат м. Києва з регбі  -  

І місце 

Чемпіонат України з регбі 7 – І місце, чемпіонат 

України з регбі 15 – ІІ місце 
 

 

Стрековцов Ілля Русланович 11-А Чемпіонат м. Києва з регбі  -  

І місце 

Чемпіонат України з регбі 7 – І місце, чемпіонат 

України з регбі 15 – ІІ місце 
 

 

Кравчук Ярослав Валерійович 11-В Чемпіонат м. Києва з регбі  -  

І місце 

Чемпіонат України з регбі 7 – І місце, чемпіонат 

України з регбі 15 – ІІ місце 
 

 

Мюллер Анна Сергіївна 11-В   Нагороджена Федерацією Всесвітнього миру, 

присвоєно звання «Юний посол миру» з 

врученням сертифікату 

Хрищата  

Валерія Олександрівна 

11-В   Нагороджена Федерацією Всесвітнього миру, 

присвоєно звання «Юний посол миру» з 

врученням сертифікату 
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Охорона праці 

 

В жовтні 2017 р. проведено літературний конкурс «Не жартуй з вогнем» серед 

учнів 5-11 класів. Журі в складі: 

 Голови конкурсу: Тихоненко Ю.М. – голови МО вчителів української мови та 

літератури; 

 Членів журі: Дмитрієвої Д.М., Крижанівської О.Б., Мегрін Н.М. – вчителів 

української мови та літератури;  

 Куценко В.В. – педагога-організатора, 

визнали кращими роботи наступних учнів: Стойко Євгенії (6-В), Почекайло Вікторії 

(7-Б), Кочерги Єлизавети (7-В), Велієвої Ольги (8-А), Кузьменко Крістіни (8-А), 

Співакової Тетяни (8-А), Белдик Валерії (8-Г), Духоти Ольги (10-Б), Жукової Наталії 

(10-Б), Ригованова Іллі (10-Б), Дудченко Ірини (10-В), Тутик Дарї (11-Б).  

А переможцем конкурсу з поетичним твором «Будь обережним з вогнем» на 

тему: «Пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі, пожежі на хлібних полях» 

стала Буніч Анна, учениця 8-А класу. Адміністрація гімназії відзначила її грамотою. 

Щоб навчити дітей діяти організовано, не розгубитися у випадку виникнення 

надзвичайних ситуацій та з метою практичної перевірки готовності гімназії до 

виконання основних заходів цивільного захисту 19 квітня в гімназії «Діалог» 

пройшов День цивільного захисту.  

Учні, педагоги та технічний персонал гімназії удосконалили свої теоретичні 

знання і практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій.  

Напередодні класні керівники провели бесіди та інструктажі з учнями з питань 

безпеки під час проведення заходів Дня ЦО. Також класні керівники в змістовній та 

цікавій формі розповіли дітям про необхідність дотримання правил пожежної 

безпеки в побуті, відпрацювали дії під час зараження приміщення хлором.  

Організовано і достатньо швидко проведено в гімназії евакуацію учнів та 

персоналу (за 2 хв. 10 сек.).  

Учні 10-В клас з керівником предмету «Захист Вітчизни» Шилом І.І. 

відпрацювали норматив одягання протигазу та захисного комплекту.  

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з АГЧ Лукашов О.К. розповів педагогам про будову і 

принцип дії вогнегасників.  

Підсумки проведеного Дня цивільного захисту провів начальник штабу, 

заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. 
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28 квітня, в Україні відзначають День охорони праці. Цього року 

Міжнародною організацією праці визначено девіз Дня охорони праці – «Захищене і 

здорове покоління».   

Напередодні Дня охорони праці вчитель 

предмету «Основи здоров’я» Шевчук Н.С. провела 

опитування серед учнів 8-Б класу, які професії на 

сьогоднішній день користуються попитом та які 

знання та вміння знадобляться дітям у майбутньому. 

З’ясувалося, що майже всім потрібне вміння 

спілкуватись, знання іноземних мов та обов’язково володіння комп’ютерною 

технікою. Результати опитування вчитель використала пыд час проведення уроку 4 

квітня 2018 р. на тему: «Охорона праці та сучасне покоління молодих працівників».  

На уроці були розглянуті наступні питання:  

1. Інформаційна безпека. 

2. Види он-лайн загроз для дітей та підлітків. 

3. Безпечне інформаційне середовище. 

4. Батьківський контроль. 

5. Етика спілкування в мережі. 

6. Інтернет залежність. 

7. Організація робочого місця.  

Урок перетворився на живу та цікаві дискусію, кожен зміг висловити свою 

точку зору та побачити яких помилок припускається при використанні мережі. А 

деякі терміни, наприклад кібербулінг та буліцид, які нещодавно у ввійшли в мову, 

але є дуже актуальними, дехто почув вперше. Ми дійсно переконалися, що 

використовуючи безмежні можливості «Інтернет» маємо бути уважними та дбати 

про свою безпеку та здоров’я. 

АНАЛІЗ 

травматизму серед учнів та працівників у 2017-2018 н.р. 

№ з/п Клас 
ПІП  

класного керівника 

С
к
л
ад

ен
о
 

ак
ті

в
 Н

-Н
 

С
к
л
ад

ен
о
  

ак
ті

в
 Н

-Т
 

В
сь

о
го

 

1. 5-А Лінник І.А.    

2. 5-Б Мельник О.К.     

3. 5-В Філаретова А.О.     

4. 5-Г Коржик М.М.    

5. 6-А Конопля Н.А. 1 1 2 

6. 6-Б Слєпакова Н.І.    

7. 6-В Таранченко О.М.    

8. 7-А Грудова Л.Р.   1 1 

9. 7-Б Мегрін Н.М.    

10. 7-В Крижановська Н.М. 1  1 

11. 7-Г Маркова І.А.    

12. 8-А Крижанівська О.Б.  3 3 

13. 8-Б Шевчук Н.С.  2 2 
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14. 8-В Ходченкова Ю.В.  2 2 

15. 8-Г Колісник А.В. 1  1 

16. 9-А Сердюк А.М.    

17. 9-Б Толстенко Л.М.  1 1 

18. 9-В Тихоненко Ю.М.    

19. 9-Г Пастушенко Л.П.  1 1 

20. 10-А Шкоденко Н.М.    

21. 10-Б Маркова Г.М.    

22. 10-В Корнелюк Т.Є.  1 1 

23. 11-А Гаврилюк Ж.М.     

24. 11-Б Максим Т.А.     

25. 11-В Буряк В.А.    

Всього: 3 12 15 

26. Педагогічні працівники - 3 3 

27. Технічні працівники - - - 

Всього: 3 15 18 

 

Адміністрацією гімназії розроблено: 

 Програму комплексних заходів щодо поліпшення безпеки життєдіяльності, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2017 рік; 

 План заходів щодо поліпшення роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності на 2017 рік; 

 План роботи з профілактики дитячого травматизму і збереження здоров’я та 

життя дітей і підлітків в 2017-2018 навчальному році; 

 План заходів по попередженню дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму на 2017-2018 навчальний рік; 

 Положення про службу охорони праці та техніки безпеки в гімназії; 

 Положення про відповідального за охорону праці та техніки безпеки в 

гімназії; 

 Положення про комісію з надзвичайних ситуацій; 

 План комплексних заходів з пожежної безпеки на 2017-2018 навчальний рік; 

 Функціональні обов’язки начальника ЦЗ гімназії; 

 Функціональні обов’язки начальника штабу ЦЗ. 

  З метою поліпшення організації умов праці та навчання видано ряд наказів: 

 «Про створення навчальних груп та призначення їх керівників» (січень); 

 «Про організацію та ведення цивільного захисту» (січень);  

 «Про початок навчального року в системі цивільного захисту» (січень); 

 «Про профілактику травматизму та посилення роботи щодо запобігання 

нещасним випадкам з учнями гімназії» (січень); 

 «Про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту» (березень); 

 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час 

весняних канікул» (березень). 

 «Про підсумки проведення «Дня цивільного захисту» (квітень); 
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  «Про посилення профілактичної роботи щодо безпеки життя і здоров'я 

учнів й працівників на кінець 2017-2018 навчального року та під час літніх 

канікул» (травень); 

 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 

2017-2018 навчальний рік» (серпень); 

 «Про посилення безпеки життєдіяльності учнів гімназії» (серпень); 

 «Про обстеження стадіонів, спортивних та тренажерного залів, ігрових та 

спортивних майданчиків» (серпень); 

 «Про перевірку технічного стану обладнання, механізмів навчальних 

майстерень та кабінетів обслуговуючої праці» (серпень); 

 «Про проведення профілактичних заходів «Увага! Діти на дорозі!» 

(серпень); 

 «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячому дорожньо-

транспортному травматизму в гімназії» (серпень); 

 «Про проведення навчання та перевірки знань новоприбулих працівників 

гімназії з безпеки життєдіяльності» (вересень, жовтень); 

 «Про підсумки проведення у Всеукраїнському рейді «Увага! Діти на 

дорозі!» в гімназії» (вересень); 

 Про організацію та проведення екскурсій, подорожей (поїздок), 

туристських спортивних походів з учнями (вересень); 

 «Про забезпечення безпеки учнів у гімназії» (вересень); 

 Про посилення профілактичної роботи щодо збереження життя і здоров’я 

учнів» (вересень); 

 «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 2017-2018 навчального 

року» (травень); 

  «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів гімназії 

під час зимових канікул» (грудень). 

Відповідно до наказів по гімназії від 01.09.2017 №212 та від 06.10.2017 №281 

проведено навчання та перевірку знань новоприбулих працівників з питань безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки. 
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7. Державно-громадське управління освітою в навчальному закладі 

 

Діяльність «трикутника», участь батьківського комітету в організації 

навчально-виховного процесу  

 

У системі роботи гімназії на громадських засадах обраний і працює 

батьківській комітет, який очолює Іваненко К.Г. Батьківські комітети також обрані в 

кожному класі. Працездатний та ініціативний батьківський актив - це безкорислива і 

своєчасна допомога, яка являється важливим чинником у поліпшенні рівня освітньої 

та виховної діяльності.  

8 вересня 2017 р. 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 2017-2018 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 батьківсь-

кого комітету Іваненко К.Г. та голова Ради учнівського самоврядування Трохименко 

Анна. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. прийняла участь у врученні соло-

дощів дітям-сиротам у День Святого Миколая та дітям з обмеженими можливостями 

до Дня людей з обмеженими можливостями за рішенням батьківського комітету 

вручені подарунки дітям-інвалідам, які навчаються в гімназії. 

Разом з батьківськими комітетами класів проводиться обстеження умов, в яких 

виховуються діти-сироти та діти з багатодітних сімей. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. є членом Ради по попередженню 

правопорушень неповнолітніми гімназії, членом батьківського комітету району. 

 Багато добрих справ в гімназії «Діалог» відбувається за підтримки батьків та 

батьківських комітетів, які є опорою і підтримкою в створенні благ та матеріально-

технічного забезпечення без яких неможливий високий рівень навчально-виховного 

процесу. 
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Діяльність учнівського самоврядування у 2017-2018 навчальному роках 

 

Учнівське самоврядування – це входження людини у світ спілкування з 

іншими людьми, формування системи цінностей. Учень набуває певного життєвого, 

соціального досвіду, формує організаторські вміння, креативні риси, сприяє 

впровадженню нового підходу до розвитку лідерства, приділяючи особливу увагу 

засвоєнню цінностей поведінкових установок і навичок необхідних як для 

підвищення якості свого життя, так і для вирішення завдань сучасного суспільства – 

культури миру, прав людини, подолання негативних тенденцій у середовищі. 

В основі виховної роботи нашої гімназії є концепція особистісно-орієнтовного 

виховання та педагогіка і психологія життєтворчості, які передбачають активне 

залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, 

високої вимогливості та глибокої поваги і взаєморозуміння.  

Наш досвід свідчить, що самоврядування дозволяє учням розвинути такі 

соціальні якості як толерантність, критичність і конструктивність мислення, повага 

до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, спонукає до осмислення власної ролі 

у життєдіяльності колективу.  

Метою роботи учнівського самоврядування нашої гімназії є:  

 залучення учнів до різноманітної, змістовної, цікавої діяльності колективу; 

 створення умов для самовизначення, самоствердження й самореалізації кож-

ної особистості через наявність широкого вибору напрямів і видів діяльності; 

 забезпечення реалізації прав та обов'язків учнів. 

Завдання самоврядування: 

 допомогти розкрити повною мірою інтелектуальний, соціальний, духовний, 

фізичний потенціал учня; 

 виховати громадянина, який має активну життєву позицію, прагне взяти на 

себе відповідальність за суспільство, в якому він живе; 

 готувати до дієвої участі в демократичних процесах. 

Пріоритетними напрямками діяльності учнівського самоврядування в 2017-

2018 роках були: 

 використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання 

учнів школи; 

  виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження 

шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; 

 формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки;  

 значення особистості у шкільному та громадському житті);  

 співпраці з батьківським комітетом.  

7 грудня 2017 р. в гімназії відбувся щорічний День учнівського самовряду-

вання. День розпочався з наради директора та завучів. Обов’язки директора 

виконувала учениця 9-Б класу Трохименко Анна, а обов’язки заступників 

виконували Дудченко Ірина, Демчишин Ірина, Задерейко Єва, Галій Роман. Кожен із 

представників адміністрації був заздалегідь проінформований своїм наставником 
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про план дій щодо внутрішнього розпорядку дня. Учителі надали допомогу учням у 

підготовці та проведенні уроків.  

Гімназисти з поставленими завданнями впоралися, адже в навчальному 

закладі панували злагода, порядок, дисципліна. Задоволені підростаючою зміною і 

учителі-предметники. Вони відзначили якісну заміну уроків. Загалом учнівське 

самоврядування є незамінним помічником педагогів. Воно сприяє формуванню в 

учнів організаторських здібностей, допомагає педагогічному колективу у 

проведенні найрізноманітніших заходів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Були активними учасниками колективних творчих справ:  

 членами шкільної екологічної агітбригади, волонте-

рами; 

 

 

                                          
 

 

 

 краєзнавцями, екскурсоводами у шкільному музеї; 

         
 

 учасниками шкільних, районних та міських заходів.                                             

У 2017-2018 навчальному році учнівське самоврядну-

вання працювало над реалізацією таких проектів: 

«Молодь за здоровий спосіб життя» 

У межах даного проекту було проведено такі інтерак-

тивні заходи: 

 для учнів 9-х класів «Правила здорового харчування», 

«Шкідливість їжі швидкого приготування»; 
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 для учнів 5-их класів «Формування здорового способу життя»; 

 флешмоб «Ми – за здоровий спосіб життя» для учнів 6-8 класів на подвір’ї 

гімназії; 

             

 

 

 

 

                               
    

 конкурс малюнків на асфальті.  

      
 

«Права у моєму житті»:  

 тестування «Чи знаю я свої права?» для правових класів; гра-мандрівка для 8-

их класів «Права у моєму житті». 

               
 

        «Мій край – моя жива історія»: 

 квест для 5-их класів «Україна різноманітна»; 

   
 

 літературно-музичні композиції до Для 

Збройних сил України та до Дня 

захисника України; 
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 історичний урок «Квіти у полі 

там, де Крути»; 

                        

 

 захід «Вишиванка єднає нас». 

 

                                                      
  

 «Федерація всесвітнього миру» 

 флешмоб «Діти України за мир», акції «Дзвін миру», «Я голосую за мир; 

                       

 

 

 

 

 

 проект КЕПІТу «Сучасні крос-культурні студії» тематичний святковий захід 

«Відкриваючи мовний атлас світу…» з нагоди Міжнародного дня 

материнської мови, міський поетичний фестиваль «На крилах надії». 

                                 
         

«Екологічний проект» 

 збір макулатури, участь в акції «Каштан»; 

    
 

 проект «Якби я був мером Києва» (І  місце в районі, ІІ місце в Києві). 
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27 вересня 2017 р. проведено учнівську конференцію на якій заслухали звіт 

Голови Трохименко Анни та членів Ради учнівського самоврядування про роботу у 

2016-2017 навчального року. На конференції обрано новий склад Ради учнівського 

самоврядування гімназії.  

Протягом навчального року учнівське самоврядування співпрацювало з 

Благодійним фондом М. Шеремет. Учні зібрали 732 кг макулатури та 12 кг 

пластикових пробок.  

8 грудня 2018 р. учні гімназії відправили поїздом благодійну допомогу бійцям 

АТО та дітям Сходу України.  

За сприяння ради учнівського самоврядування в гімназії проведено благодійні 

акції «Напиши лист захиснику», «Оберег для захисника», «Малюнок у дитячих 

долонях». 

6 квітня 2018 р. учні гімназії прийняли участь у тренінг-семінарі з навчання 

екскурсоводів для виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця». 

25 травня 2018 р. проведено вибори депутата дитячого парламенту 

Дарницького району. Переважно быльшыстю голосыв обрано ученицю 8-Б класу 

багалыку Анастасыю. 

Отже, цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні 

проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у результаті чого підвищується їхня 

громадська активність, самосвідомість, життєва компетентність. Налагодження 

дієвої системи учнівського самоврядування сприятиме набуттю молоддю 

необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії. 

 

Співпраця з бібліотекою №133 

 

Гімназія «Діалог» протягом багатьої років активно співпрацює з дитячою 

бібліотекою №133 згідно бібліотечного Проекту «Звитяжці слова». Протягом 2017-

2018 навчального року проведено наступні заходи: 

№ 

п/п 

Дата Клас Захід 

1 19.09. 11-Б Літературна година «Драматург, який був ще й лікарем» до 120-

річниці від дня народження Івана Кіндратовича Микитенка 

2 28.09. 11-В Година-реквієм «Бабин Яр: розстріляні долі» 

 

3 12.10 8-В Історична година «Лине слава козацька з далеких віків» 

 

4 19.10. 10-В Літературна година  «Будівничий культури на тлі своєї доби» до 

150-річчя від дня народження Осипа Маковея 

5 24.10. 11-А Літературна година «Сміливий новатор української літератури» з 

нагоди дня народження Яновського 

6 25.10. 9-А Літературно-мистецька година «Григорій Сковорода – композитор, 

співак, музикант» з нагоди 295-річчя від дня народження 

7 06.11. 8-А Історична година «В серцях несемо вдячності немало всім тим, хто 

Київ визволяв» з нагоди звільнення Києва 

8 08.11. 10-Б Краєзнавча година «Велет української математики», присвячена 

великому українському математику Михайлу Пилиповичу Кравчуку 
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9 09.11. 7-Б Мовознавча година «Бринить співає рідна наша мова, чарує, тішить 

і п’янить» 

10 14.11. 10-А Історична годинак «Героїзм душі Романа Шухевича» з нагоди дня 

народження 

11 16.11. 10-В Краєзнавча година «Душа, смертельно хвора на красу…» з циклу 

«Моєї вулиці ім’я», присвячена Соломії Крушельницькій 

12 20.11. 7-В Начальник відділу представництва третього київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Шкурко 

В.К. провів правову годину «Кожна дитина має право…» 

13 22.11. 11-Б Літературна година «Муза мужності й боротьби» до 110-річниці від 

дня народження Олега Ольжича 

14 23.11. 8-Б Година пам’яті «Зроніть сльозу, хай не згасне свічка…» 
 

15 29.11. 5-В Літературна година «Астрід Ліндгрен та її герої» з нагоди дня 

народження. Роль Пеппі Довгапанчоха із задоволенням виконала 

Мілана Місевич, учениця 5-В класу 

16 30.11. 11-Б Урок застереження СНІДу «Страшний супутник людства» 
 

17 06.12. 7-А Літературна година «Така довга дорога додому» присвячену до 145-

річчя від дня народження Богдана Лепкого 

18 19.12. 11-Б Літературна година «Сучасник поколінь прийдешніх» до 125-річчя 

від дня народження Миколи Куліша 

19 20.12. 9-Б Зустріч з дружиною письменника Валентиною Бердник-

Сокоринською на тему: «Олесь Бердник: портрет у живих спогадах» 

20 21.12. 10-В Літературна година «Поет великої прози» до 120-річчя від дня 

народження Андрія Головка 

21 01.02. 8-Б Історично-патріотична година «При станції Крути їх триста лягло» 

до річниці «Бою під Крутами» 

22 07.02. 11-В Літературна година «Син херсонських степів з Едмонтона» до 100-

річчя від дня народження Яра Славутича 

23 14.02. 6-В Інформаційну годину «Щоб серце коханням наповнилось» з нагоди 

Дня Святого Валентина 

24 15.02. 11-Б, 

11-В 

Історична година «Крізь пекло Афганської війни» на зустріч з 

учасником бойових дій, ветераном військової служби, ветераном 

праці, полковником у запасі Анатолієм Васильовичем Галаєм 

25 20.02. 8-А Година патріотичної пам’яті Героїв Небесної Сотні «Життя віддані 

заради нової України»  

26 12.03. 5-А Літературна подорож «Дитинство стежками Великого Кобзаря» з 

нагоди дня народження Т.Г.Шевченка 

27 13.03. 9-В Літературна година «Жінки в житті Тараса Шевченка» з нагоди дня 

народження Т.Г.Шевченка 

28 20.03. 5-Г Година казок «Щирі й достовірні казки Шарля Перро» від дня 

народження Шарля Перро 

29 21.03. 9-А Година зустрічі з поетесою лауреатом премії  ім. Василя Чумака, 

членом об'єднання «Криниця» та членом  товариства «Чернігівське 

земляцтво» в м. Києві  Ольгою  Штепою  «Поезія чиста, мов 

джерельна  вода» 

30 22.03. 8-Б Урок екології «Вода найсмачніша у рідному краї», який провів 

Голова Київської міської організації Українського товариства 

охорони природи, Лицар України, Заслужений працівник сфери 

послуг, почесний президент Асоціації пляжного футболу м. Києва 

Щепець М.С.                 
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31 10.04. 5-Б Літературна година «Творчість, осяяна теплом» до 110-річчя від дня 

народження Марії Аркадіївни Пригари 

32 11.04. 10-Б «Дарниця – рідна домівка» з нагоди дня краєзнавства 
 

33 12.04. 5-В Літературна година «Добрий світ дитячої поетеси» до 115 -річниці 

від дня народження Наталі Львівни Забіли 

34 17.04. 9-Г Літературна година «Незгасима зоря Олеся Гончара» до дня 

народження Олеся Гончара 

35 19.04. 9-Б Краєзнавча година «Патріарх українського гумору» до 110-річчя від 

дня народження Степана Олійника 

36 07.05. 7-А Година «Легендарна співачка – Квітка Цісик» до дня народження 

Квітки Цісик 

37 08.05. 7-Г Патріотична година «Уклін живим - загиблим слава» до дня 

Перемоги у Другій світовій війні 

38 14.05. 10-Б Інформаційна година «Зодчий істинної людяності» до 130-річчя від 

дня народження Антона Семеновича Макаренка 

39 17.05. 7-В Народознавча година «У звичаях, традиціях, обрядах – українська 

вишивка цвіте» 

40 21.05. 5-В Година казок «Казкові світи братів Грімм» 
 

41 23.05. 10-В Літературна година «Найекзотичніша постать української 

літератури» до 130-річчя від дня народження Наталени Королеви 

42 29.05. 8-В Краєзнавча година «Люблю тебе, столице України» до дня Києва 
 

 

Співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами 

 

У 2017-2018 навчальному році гімназія «Діалог» співпрацювала з благодійною 

організацією «Український центр Порозуміння» та Українським науково-мето-

дичним центром практичної психології та соціальної роботи МОН України, з метою 

поліпшення психологічного клімату учнівського та педагогічного колективів 

гімназії.  

Регулювання конфліктів базується на інноваційній системі медіації. У рамках 

даного напряму в гімназії функціонує шкільний центр розв’язання конфліктів. 

Діяльність гімназії у напрямі збереження репродуктивного здоров’я та захисту 

репродуктивних прав українських громадян здійснюється за підтримки Українсь-

кого науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи МОН 

України і Міжнародної Федерації планування сім’ї та благодійного фонду «Здоров’я 

жінки та планування сім’ї». 

Гімназія «Діалог» також співпрацює з: 

 Міжнародним благодійним фондом «Молодь за права людини»; 

 Міським товариством тверезості та здоров’я; 

 Київським міським центром здоров’я; 

 Благодійна організація благодійний фонд «Орієнтир – Дарниця»; 

 Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

 Громадська варта Дарницького району; 

 редакцією журналу «Військо України», при якій є волонтерська організація; 
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 Благодійний фонд «З Україною в серці»; 

 Благодійним фондом Марини Шеремет. 

Благодійним фондам передано 732 кг макулатури та понад 12 кг кришок від 

пластикових пляшок (з них виготовляються протези для інвалідів). 

 

8. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками 

 

Бібліотека гімназії - особливий структурний підрозділ, який здійснює 

інформаційну підтримку й забезпечення навчально-виховного процесу. У своїй 

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

бібліотечну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, 

Положенням про бібліотеку середньої загальноосвітньої школи, річного плану 

роботи гімназії та плану роботи бібліотеки. 

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 2017-2018 навчальному році шкільна бібліотека, спільно з педагогічним 

колективом працювала у таких напрямках: 

 виховання шанобливого ставлення до бібліотек, як до осередків естетичної, 

етичної, інтелектуальної культури людства; 

 забезпечення підручниками із загальноосвітніх предметів, спеціальних та 

профільних дисциплін; 

 збагачення учнів основами бібліографічних  знань та навичками користування 

бібліографічною інформацією, виховання культури роботи з книгою; 

 задоволення потреб викладачів у методичній, а всіх інших користувачів – у 

художній, довідковій, науково-популярній літературі; 

 оперативне забезпечення вчителів інформацією бібліографічного характеру; 

 виховання гарномійно-розвинених громадян незалежної України, відданих 

синів свого народу, гідних спадкоємців найкращих надбань національної 

культури. 

Діяльніть бібліотеки була активізована в напрямку естетичному, фізичному, 

трудовому вихованню підростаючого покоління. 

На 1.06.2018 р. книжковий фонд бібліотеки нараховує _____ примірників, з 

них: 

 підручників і методичної літератури -  _____ примірників; 

 художньої літератури  -  _____ примірник.   

Бібліотека оснащена комп’ютерами, телевізором, копіювальною технікою. 

Оформлено передплату на  ___  назви  періодичних  видань освітнього профілю. 

Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: 

алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотеки 
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:«Освіта ХХ1 століття», «Реєстраційна картотека підручників», «Сценарії та виховні 

години», «Картотека брошур», «Минуле і сучасне історії» та інші.  

Постійно працюємо над створенням тематичної електронної картотеки на 

основі галузевих газет і журналів.  Це дуже велика робота, але вона необхідна, 

оскільки виходить від читацьких запитів вчителів та учнів. Якщо бібліотека не має у 

своєму розпорядженні необхідної довідково-інформаційної літератури - є 

можливість отримати необхідний матеріал в Інтернеті.  

З метою  формування культури читання, орієнтування в джерелах інформації, 

уміння користуватися довідковими виданнями, каталогами, картотеками 

проводяться бібліотечні уроки за темами: «Про книгу і бібліотеку», «Довідковий 

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

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. 

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів 

та вчителів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною 

бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме: 

Книжкові виставки та тематичні полички до визначних дат року:  

- До 26-річчя Незалежності України  

Серпень 

 

Вепренцева С.І. 

 

- Свято Першого дзвоника. Перший урок «Україна – цивілізована 

європейська країна» 

Вересень 

 

Класні 

керівники 

29.09. – до 76-ті роковини трагедії Бабиного Яру Вересень 

 

Гаврилюк Ж.М. 

- 29.09. – до дня народження видатного українського історика, 

науковця М.С.Грушевського 

Вересень 

 

Вепренцева С.І. 

 

- Книжкова виставка до дня працівника освіти «Вчителько моя зоре 

світова» 

Жовтень Вепренцева С.І. 

 

- 14.10. - День захисника України, день українського 

козацтва.Книжкова виставка «Відлуння козацької слави» 

Жовтень Куценко В.В.,  

Вепренцева С.І. 

- 28.10. - День визволення України від фашистських загарбників: 

тематична поличка 

Жовтень Вепренцева С.І. 
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- 09.11. – День української писемності та мови: книжкова виставка 

«Любіть Україну , і пісню, і мову її солов’їну» 

Листопад Вепренцева С.І. 

- 23.11. – День пам’яті жертв голодомору – книжкова виставка 

«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає» 

Листопад Вепренцева С.І. 

 

- Святкові заходи до дня Святого Миколая, Нового Року та 

Різдвяних свят 

Грудень-

січень 

Куценко В.В., 

Вепренцева С.І. 

- 22.01. – День Соборності і Свободи України, книжкова виставка 

«Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг», бібліографічний 

огляд літератури 

Січень Мельник О.К., 

Гаврилюк Ж.М. 

 

- 29.01. - День пам’яті героїв Крут, книжкова виставка «Крути - 

символ національної честі» 

Січень 

 

Мельник О.К., 

Вепренцева С.І. 

- 21.02.  – Міжнародний день рідної мови, бібліографічний огляд 

літератури 

Лютий 

 

Вепренцева С.І. 

 

- 09.03. – до від дня народження Т.Г.Шевченка, українського поета, 

художника, мислителя-просвітителя, організувати книжково-

ілюстративну виставку літератури «І лине над землею 

Шевченкове живеє слово!» 

Березень Вепренцева С.І. 

 

- 21.03. - Всесвітній день поезії, «Поетичний вернісаж» 

-  

Березень Вепренцева С.І. 

 

- 26.04. – 32-річниця трагедії на Чорнобильській АЕС, урок-реквієм 

«Терновий вінець Чорнобиля»  

Квітень Вепренцева С.І. 

 

12.05. - до дня Матері виставка та огляд літератури «День Матері 

- України» 

Травень Вепренцева С.І. 

 
 

та інші цікаві заходи з популяризації книги. 

Щороку традиційно ми проводимо шевченківські свята, вшановуємо пам’ять 

геніального поета. 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» та «Провісник долі України», які 

систематично поповнюються новими надходженнями.  

Спільно з колективом бібліотеки №133 проведена літературна вітальня «На 

тиху розмову, на добреє слово Шевченко нас кликав й запрошує знову». На цей 

захід бібліотекар гімназії підготувала книжково-ілюстративну виставку «І лине над 

землею Шевченкове святеє слово», проведений бібліографічний огляд літератури  

для учнів гімназії. 

В читальній залі бібліотеки гімназії разом з класними керівниками початкової 

школи та 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». 

Разом з вчителями інформатики проводиться робота над створенням 

електронного варіанту обліку підручників, періодичних видань, поступово 

перейдуть до створення електронного каталогу книг. Це надзвичайно  довга, 

кропітка робота і потребує не один рік праці.  

В бібліотеці гімназії з’явилась можливість забезпечувати вільний доступ до 

різних інформаційних джерел, які не обмежуються тільки книжковим фондом. 
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Працюючи в бібліотеці-медіатеці вчителі та учні мають можливість використову-

вати не тільки книги, періодику, але і отримувати інформацію з дисків, користу-

ватися світовою системою Інтернет, переглядати відеофільми. Використовувати 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. 

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. 

 

9. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального 

плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів 

 

Організація внутрішньошкільного контролю (Красна Т.В. - заступник 

директора з науково-методичної роботи) 
 

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, 

умінь та практичних  навичок учнів із навчальних предметів, який дає можливість 

отримати об`єктивну  інформацію про стан викладання та рівень навчальних знань, 

умінь та практичних навичок учнів із відповідного предмета, спроектувати на основі 

цих досліджень заходи підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну 

організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам із метою 

поліпшення стану викладання предмета.  

 Для забезпечення якісного проведення навчального процесу заступником 

директора з наукової  роботи  своєчасно був складений розклад уроків, який був 

погоджений державним санітарним лікарем Дарницького району м. Києва, складена та  

здана тарифікація гімназії на 2017-2018 навчальний рік. Складено розклади роботи 

басейну, факультативів та додактових занять. 

З метою координації дій вчителів-предметників щодо організації навчально-

виховного процесу протягом навчального року було здійснено низку різного за 

видами контролю, а саме:  
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   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 2017-2018 навчального року під 

контролем знаходилися вчителі–предметники, що підлягали атестації: Онищенко 

В.Б. - вчитель фізики, Корнелюк Т.Є. - вчитель фізики, Максим Т.А. - вчитель 

географії, Коник Н.К.- вчитель хімії. 

   Оперативно-якісний контроль. Метою оперативно-якісного контролю 

було: відстежити протягом навчального року якість знань, умінь і навичок учнів з 

відповідного предмета.  

Метою контролю були: рівень знань учнів, вихованість учнів, якість і методи 

викладання в цих класах, якість роботи класного керівника, здійснення контролю за 

навчанням та вихованням дітей з боку батьків. 

  При здійсненні контролю  різних за характером об’єктів  використовувались 

такі методи: 

 спостереження (відвідування уроків, позакласних заходів з подальшим їхнім 

аналізом); 

 перевірка стану ведення документації (зошити учнів, поурочні та 

календарні плани вчителів); 

 опитування (усне – бесіда, співбесіда; письмове – перевірка рівнів 

навчальних досягнень; контрольна робота – зріз знань; анкетування); 

 тестування. 

Результати  внутрішньошкільного  контролю протягом року фіксувалися в 

книзі контролю в адміністративній частині. 

Результати діагностичних контрольних робіт з математики (вересень, 2017) 
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5-а 25 математика 10 40 10 40 4 16 1 4 96 80 Лінник І.А. 

5-б 27 математика 6 21 19 66 4 13 - - 100 87 Мельник О.К. 

5-в 28 математика - - 18 64 10 36 - - 100 64 Мельник О.К. 

5-г 25 математика 4 16 13 52 6 24 2 8 92 68 Мельник О.К. 

6-а 29 математика 2 7 8 28 10 34 9 31 69 34 Слєпакова Н. 

6-б 33 математика 2 6 18 65 9 27 4 12 88 61 Слєпакова Н. 
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6-в 24 математика 2 8 11 46 7 29 4 17 83 54 Маркова Г.М. 

7-а 26 алгебра 1 4 2 8 7 27 16 61 39 12 Красна Т.В. 

7-б 23 алгебра - - 10 43 8 35 5 22 78 43 Слєпакова Н. 

7-в 28 алгебра 1 4 4 16 11 40 11 40 57 18 Слєпакова Н. 

7-г 24 алгебра - - 11 46 9 38 4 17 83 46 Маркова Г.М. 

8-а 24 алгебра 2 8 11 44 8 32 3 16 87,5 54 Рожкова Т.Ф. 

8-б 29 алгебра - - 7 24 13 45 9 31 69 24 Мельник О.К. 

8-в 27 алгебра - - 8 30 16 59 3 11 89 30 Лінник І.А. 

8-г 27 алгебра - - 13 48 14 52 - - 100 48 Красна Т.В. 

9-а 21 алгебра - - - - 10 48 11 52 48 0 Лінник І.А. 

9-б 18 алгебра - - 9 50 8 44 1 6 94 50 Рожкова Т.Ф. 

9-в 21 алгебра 3 14 14 67 3 14 1 5 95 81 Рожкова Т.Ф. 

9-г 17 алгебра - - 8 42 7 37 4 21 79 42 Лінник І.А. 

10-а 15 математика 6 40 4 27 3 20 2 13 87 67 Лінник І.А. 

10-б 19 алгебра 6 32 8 42 5 26 - - 100 74 Маркова Г.М. 

10-в 23 алгебра 7 30 10 43 6 27 - - 100 73 Красна Т.В. 

11-а 28 математика 3 11 10 36 14 50 1 4 96 46 Маркова Г.М. 

Мельник О.К. 

Маркова Г.М. 
11-б 24 алгебра 1 4 13 54 10 42 - - 100 58 

11-в 12 алгебра - - 4 33 5 42 3 25 75 33 
 

 
Результати ОЯК з математики в 5-их класах (жовтень, 2017) 

Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%   

успішності  

5-а Лінник І.А. 26 23 8 10 5 - 78 100 

5-б Мельник О.К. 31 27 5 18 3 1 85 96 

5-в 30 29 8 9 11 1 58 96 

5-г 27 25 3 11 11 - 56 100 
 

 
Результати оперативно-якісного контролю  з алгебри в 9-их класах (жовтень, 2017) 

Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якос

ті 

%  

 успішності  

9-а Лінник І.А. 32 22 - 4 10 8 18 64 

9-в Рожкова Т.Ф. 26 17 2 4 7 4 35 76 

9-г 30 17 1 14 2 - 88 100 

9-б Лінник І.А. 26 24 5 9 8 2 59 92 
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Результати ОЯК контролю з математики в 11-их класах (жовтень, 2017) 

Кла

с 

Предмет  П.І.П. учителя Кількі-

сть учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР П

Р 

% 

якос

ті 

%  

успіш

ності  

11-б Алгебра   Мельник О.К. 

Маркова Г.М. 

28 24 3 7 9 5 42 80 

11-в  20 17 - 9 7 1 53 94 

11-а математика 35 27 2 17 8 - 70  100 
 

 
Результати ОЯК з економіки в 11-их класах (листопад, 2017) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якос

ті 

%  

успішн

ості  

11-б економіка Максим Т.А. 29 23 3 9 10 1 52 95 

11-в  20 17 - 6 10 1 35 94 

 
Результати оперативно-якісного контролю з біології в 11-их класах (грудень, 2017) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

 якості 

%  

успіш-

ності  

11-б біологія Коржик 

М.М. 

29 28 6 19 3 - 89 100 

11-в  20 16 2 9 5 - 69 100 

11-а  35 29 10 11 7 1 72 96 
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Результати оперативно-якісного контролю з фізики в 11-их класах (грудень, 2017) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів  

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якос

ті 

%  

успішн

ості  

11-а фізика Шевчук Н.С. 35 27 2 19 6  78 100 

11-б  29 26 4 12 7 3 62 88 

11-в  20 18 - 9 8 1 50 94 
 

 

Результати оперативно-якісного контролю з хімії в11-их класах (грудень, 2017) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількіст

ь учнів 

 класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успі

шно

сті  

11-а хімія Заболотна С.І. 35 30 1 23 6 - 80 100 

11-б  29 26 2 23 1 - 96 100 

11-в  20 17 1 12 4 - 76 100 
 

 
Про результати проведення адміністративних контрольних робіт з математики  

за І семестр (грудень, 2017) 
Клас К-сть 

учнів, 

які 

писали 

роботу 

Предмет ВР % ДР % СР % ПР % % 

успі

шнос

ті 

% 

яко

сті 

ПІП вчителя 

5-а 24 математика 8 33 15 63 1 4 - - 100 96 Лінник І.А. 

5-б 26 математика 5 19 19 73 2 8 - - 100 92 Мельник О.К. 

5-в 28 математика 5 18 17 61 6 21 - - 100 79 Мельник О.К. 

5-г 23 математика 4 18 10 43 7 30 2 9 91 61 Мельник О.К. 

6-а 29 математика - - 9 31 12 41 8 28 72 31 СлєпаковаН.І. 

6-б 31 математика 8 26 14 45 6 19 3 10 90 71 СлєпаковаН.І. 

6-в 24 математика - - 10 42 10 42 4 16 83 42 Маркова Г.М. 

7-а 15 алгебра - - 4 27 3 20 8 53 47 27 Красна Т.В. 

7-а 16 геометрія - - 3 19 7 44 6 37 63 19 

7-б 25 алгебра - - 5 20 13 52 7 28 72 20 СлєпаковаН.І. 

7-б 24 геометрія 2 8 6 25 12 50 4 17 83 33 

7-в 21 алгебра 2 10 9 43 6 29 4 18 81 52 СлєпаковаН.І. 

7-в 28 геометрія 2 7 9 32 11 39 6 21 79 39 

7-г 25 алгебра 1 4 14 56 10 40 - - 100 60 Маркова Г.М. 

7-г 23 геометрія - - 5 22 18 78 - - 100 22 
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8-а 24 алгебра 1 4 11 46 10 42 2 8 92 50 Рожкова Т.Ф. 

8-а 24 геометрія - - 3 13 16 67 5 20 80 13 Лінник І.А. 

8-б 19 алгебра 1 5 5 26 11 58 2 11 89 32 Мельник О.К. 

8-б 25 геометрія 3 12 7 28 13 52 2 8 92 40 

8-в 29 алгебра 2 7 7 24 13 45 7 24 76 31 Лінник І.А. 

8-в 30 геометрія 1 4 8 26 17 57 4 13 87 30 

8-г 26 геометрія 3 12 6 24 14 56 3 8 92 36 Красна Т.В. 

8-г 28 алгебра 3 11 12 44 13 45 - - 100 55 

9-а 25 алгебра - - 6 24 16 64 3 12 88 24 Лінник І.А. 

9-а  27 геометрія - - 2 7 17 63 8 30 70 7 

9-б 21 алгебра 3 14 6 28 12 58 - - 100 43 Рожкова Т.Ф. 

9-б 23 геометрія 4 18 7 30 10 43 2 9 91 48 

9-в 22 алгебра - - 15 68 7 32 - - 100 68 Рожкова Т.Ф. 

9-в 18 геометрія 3 16 13 72 2 12 - - 100 89 

9-г 23 алгебра - - 12 52 7 30 4 18 82 52 Лінник І.А. 

9-г 26 геометрія 3 12 15 58 8 30 - - 100 70 

10-а 12 математика 2 17 5 42 6 41 - - 100 59 Лінник І.А. 

10-б 20 алгебра 3 15 9 45 4 20 4 20 80 60 Маркова Г.М. 

10-б 23 геометрія 1 4 11 48 10 43 1 4 95 52 

10-в 23 алгебра 9 32 9 32 4 14 1 3 97 64 Красна Т.В. 

10-в 22 геометрія 4 18 10 45 5 23 3 14 86 63 

11-а 28 математика 2 7 21 75 5 18 - - 100 82 Маркова Г.М. 

11-б 22 алгебра 5 23 9 41 8 36 - - 100 64 Мельник О.К. 

11-б 26 геометрія 4 15 4 15 17 70 - - 100 30 

11-в 18 алгебра 3 17 9 50 6 33 - - 100 50 Маркова Г.М. 

11-в 17 геометрія 4 24 8 17 5 29 - - 100 71 
 

 
Результати ОЯК контролю з математики в 5-их класах (березень, 2018) 

Клас П.І.П. учителя Кіль-

кість 

учнів 

класу 

Кількість учнів, 

що виконували 

роботу 

ВР ДР СР П

Р 

% 

якості 

%  

успішнос

ті  

5-а Лінник І.А. 25 19 9 9 1 - 94 100 

5-б Мельник О.К. 31 26 5 15 6 - 77 100 

5-в 30 13 2 8 3 - 77 100 

5-г 26 19 3 7 8 1 53 95 
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Результати ОЯК з математики в 5-их класах (квітень, 2018) 

Клас П.І.П.  

учителя 

Кіль-

кість 

учнів 

класу 

Кількість учнів, 

що виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР %  

якості 

%  

успішності  

5-а Лінник І.А. 25 23 5 11 61 1 70 96 

5-б Мельник О.К. 31 29 7 13 9  69 100 

5-в 29 27 2 9 15 1 40 96 

5-г 26 22 2 9 12 2 44 92 
 

 
 

Результати оперативно-якісного контролю з алгебри в 9-их класах (квітень, 2018) 

Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів  

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР %  

якос

ті 

%  

 успішності  

9-а Лінник І.А. 31 22 1 9 6 6 46 71 

9-в Рожкова Т.Ф. 26 19 2 8 6 3 53 84 

9-г 30 25 2 15 8 - 68 100 

9-б Лінник І.А. 26 20 7 9 3 1 80 95 
 

 

Результати оперативно-якісного контролю з геометрії в 9-их класах (квітень, 2018) 

Клас П.І.П. учителя Кількіст

ь учнів 

 класу  

Кількість 

учнів, що 

виконува

ли роботу 

ВР ДР СР ПР %  

якості 

% 

  успішності  

9-а Лінник І.А. 31 27 - - 18 9 0 67 

9-б Рожкова Т.Ф. 26 18 1 6 8 3 42 88 

9-в 30 26 1 13 12 - 54 100 

9-г Лінник І.А. 26 24 - 4 18 2 17 92 
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Результати підсумкових контрольних робіт з математики (травень, 2018) 

Клас К-сть 
учнів,які 

писали 

роботу 

Предмет ВР % ДР % СР % ПР % % 

усп. 

% 

яко

сті 

ПІП вчителя 

5-а 21 математика 6 29 8 38 7 33 - - 100 67 Лінник І.А. 

5-б 30 математика 3 10 19 63 7 23 1 3 97 73 Мельник О.К. 

5-в 25 математика 4 16 6 24 15 60 - - 100 40 Мельник О.К. 

5-г 25 математика 2 8 11 44 11 44 1 4 96 52 Мельник О.К. 

6-а 29 математика 1 4 5 17 10 34 13 44 55 21 СлєпаковаН.І. 

6-б 30 математика 5 17 14 47 7 23 4 13 87 63 СлєпаковаН.І. 

6-в 31 математика 2 6 15 48 12 39 2 6 94 55 Маркова Г.М. 

7-а 24 алгебра - - 3 13 13 54 8 33 67 13 Красна Т.В. 

7-а 21 геометрія - - 6 29 8 38 5 33 67 29 

7-б 25 алгебра 4 16 7 28 7 28 7 28 72 44 СлєпаковаН.І. 

7-б 25 геометрія 2 8 5 20 15 60 3 12 88 25 

7-в 29 алгебра 1 3 9 31 11 38 8 28 72 34 СлєпаковаН.І. 

7-в 31 геометрія - - 6 19 15 48 10 33 68 19 

7-г 26 алгебра - - 14 54 13 46 - - 100 54 Маркова Г.М. 

7-г 24 геометрія - - 11 46 13 54 - - 100 46 

8-а 24 алгебра 3 12 10 42 7 30 4 16 83 54 Рожкова Т.Ф. 

8-а 26 геометрія 1 4 1 4 10 38 14 54 46 8 Лінник І.А. 

8-б 26 алгебра 5 19 8 31 11 42 2 8 92 50 Мельник О.К. 

8-б 26 геометрія 3 12 11 42 8 31 4 15 85 54 

8-в 29 алгебра 3 10 9 31 13 45 4 14 86 41 Лінник І.А. 

8-в 28 геометрія 1 4 7 25 13 46 7 25 75 29 

8-г 26 геометрія 2 8 4 15 14 53 6 24 76 23 Красна Т.В. 

8-г 23 алгебра 2 9 5 23 15 64 1 4 96 32 

9-а 29 алгебра - - 1 3 11 38 17 59 41 3 Лінник І.А. 

9-а  27 геометрія - - 3 11 15 56 9 33 67 11 

9-б 22 алгебра 2 10 14 63 6 27 - - 100 73 Рожкова Т.Ф. 

9-б 21 геометрія 3 12 10 50 8 38 - - 100 62 

9-в 23 алгебра 1 4 14 61 8 35 - - 100 65 Рожкова Т.Ф. 

9-в 23 геометрія - - 9 39 14 61 0 - 100 39 

9-г 26 алгебра 2 8 7 27 12 46 5 19 81 35 Лінник І.А. 

9-г 24 геометрія - - 8 33 16 67 - - 100 33 

10-а 12 математика - - 1 8 8 67 3 25 75 8 Лінник І.А. 

10-б 20 алгебра 5 25 9 45 6 30 1 5 95 70 Маркова Г.М. 

10-б 20 геометрія 3 15 10 50 6 30 1 5 95 65 

10-в 25 алгебра 6 24 4 16 10 40 5 20 80 40 Красна Т.В. 

10-в 25 геометрія 3 12 6 24 12 48 4 16 84 36 

11-а 31 математика 9 29 19 61 3 10 - - 100 90 Маркова Г.М. 

11-б 25 алгебра 4 16 8 32 12 48 1 4 96 48 Мельник О.К. 

11-б 26 геометрія 4 15 7 27 15 58 - - 100 42 

11-в 17 алгебра 5 29 9 53 3 18 - - 100 82 Маркова Г.М. 

11-в 18 геометрія 2 11 11 61 5 28 - - 100 72 
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Організація внутрішньошкільного контролю (Міхальова А.В. - заступник 

директора з навчально-виховної роботи) 
 

Достовірну і повну інформацію про всі сфери життя і діяльності навчального 

закладу можна отримати  тільки завдяки добре налагодженому внутрішкільному  

контролю. 

Основні акценти контролю за навчально-виховним процесом розподіляються 

таким чином: 

 виконання навчальних програм; 

 рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів; 

 продуктивність роботи вчителя; 

 індивідуальна робота з обдарованими дітьми; 

 якість позаурочної предметної діяльності; 

 методи самостійного пізнання учнів. 

Протягом 2017-2018 навчального року згідно з планом роботи гімназії 

застосову-вались різноманітні форми внутрішньошкільного  контролю, а саме:  

Класно-узагальнюючий контроль: 

 5-ті класи – жовтень 2017 року; 

 11-ті класи  – листопад-грудень 2017 року; 

 9-ті класи – лютий 2018 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.   

Треба зазначити, що підвищується якість навчання учнів 8-11 класів, чого не 

можна було сказати, аналізуючи результати минулого навчального року. Однак 

продовжується тенденція до зниження рівня якості знань учнів  6-их і 7-их класів.  

Викликає занепокоєння зростання  кількості учнів із середнім та початковим рівнем 

знань. Причина Показники цього навчального року значно відрізняються від 

аналогічних даних п’ятирічної давності, що добре видно з діаграми і таблиці. 

Порівняльний аналіз  

показників якості знань учнів за результатами 2012-2013 та 2017-2018 н.р. 
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Особливо велику увагу було приділено вивченню класних колективів 5-их 

класів, аналізувалися навчальні досягнення учнів-п’ятикласників з основних 

предметів навчального плану.  

Було виявлено, що за період з 2012-2013 навчального року по 2016-2017 

навчальний рік рівень навчальних досягнень учнів 5-их класів за результатами 

річного оцінювання в основному знижувався. І лише цього навчального року учні 5-

их класів показали значно вищі  результати (див.діаграму). 

 
 

Аналіз цих результатів дає можливість визначити об’єкти контролю на 

наступний навчальний рік, окреслити певні напрямки роботи педколективу, 

запланувати конкретні заходи в методичних об’єднаннях, 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-их, 9-их та 11-их  класів з  основних предметів інваріантної 

складової навчального плану, визначення рівнів сформованості мовних, в тому 

числі, комунікативних умінь і навичок з рідної мови, згідно плану внутрішньо-

шкільного контролю, було здійснено оперативно-якісний контроль рівнів 

навчальних досягнень учнів 5-их, 9-их та 11-их класів з української мови (див. 

діаграми).  
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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 вчителів-

предметників, класних керівників, психолога і, звичайно для учнів та їхніх батьків.  

В рамках внутрішньошкільного контролю щотижня здійснювався моніторинг 

відвідування учнями навчальних занять за системою СМАРСІ. В ході контролю 

було виявлено, що серед учнів 11-их класів збільшилася кількість запізнень і 

пропусків уроків без поважних причин, що негативно впливає на рівень навчальних 

досягнень випускників, рівень підготовки їх до зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної підсумкової атестації.  

З метою контролю  рівня знань учнів, рівня підготовки домашніх завдань, 

стану навчальної роботи на уроках, виконання учнями Правил внутрішнього 

розпорядку гімназії та єдиних вимог на уроках, якості роботи класних керівників, 

ставлення батьків до процесу навчання та виховання своїх дітей, було проведено 

класно-узагальнюючий контроль паралелі 11-их класів в період з 23.10.2017 року по 

22.12.2017 року.  

До здійснення контролю було залучено заступників директора Міхальову 

А.В., Свириду А.В., Красну Т.В., психолога Малецьку О.О., соціального педагога 

Малецьку С.О., керівників методичних об’єднань.  
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Класними керівниками 11-их класів Гаврилюк Ж.М., Максим Т.А., Буряк В.А. 

було зібрано інформацію про рівень навчальних досягнень учнів у минулому 

навчальному році; рівень навчальних досягнень учнів на момент початку 

контролюючих заходів; стан поточного оцінювання; стан відвідування уроків 

учнями. 

Класно-узагальнюючий контроль проведено в два етапи: 

  з 06.11.2017 року по 17.11.2017 року  – відвідування уроків з метою 

вивчення класних колективів, стану викладання предметів навчального плану, 

перевірка зошитів, щоденників, стан виконання домашніх завдань, відвідування 

учнями уроків, проведення анкетування, бесід з класними керівниками та 

вчителями-предметниками;   

 з 20.11.2017 року по 11.12.2017  року – здійснення оперативно-якісного 

контролю та аналіз рівнів навчальних досягнень учнів з основних  предметів 

навчального плану. 

За результатами класно-узагальнюючого контролю проведено нараду при 

директорові гімназії. 

За результатами успішності в навчальному році здійснюється 

адміністративний контроль 5-11 класів. 

Згідно з планом роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік  в термін з 

10.05.2018 року по 20.05.2018 року було здійснено адміністративний контроль з 

основних предметів робочого навчального плану з метою визначення рівнів 

навчальних досягнень учнів 5-11 класів з означених предметів.   

Аналіз контрольних робіт показав: 

 контрольну роботу з української мови писали 521 учень. Найвищий 

показник якості – 100% - в учнів 11-а класу (учитель Лісіцина Л.Б.), 92% - в учнів 6-

б класу (учитель Сердюк А.М.), 85% - в учнів 9-б класу (учитель Сердюк А.М.), 

найнижчий показник якості – 20% - в учнів 7-в класу (учитель Крижанівська О.Б.), 

25% - в учнів 10-б класу (учитель Куценко В.В.), 30% - в учнів 8-г класу (учитель 

Куценко В.В.). 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, кома при 

дієприкметникових та дієприслівникових зворотах, написання особових закінчень 

дієслів, написання складних слів через дефіс; 

 контрольну роботу з англійської мови писали 587 учнів. Найвищий 

показник якості – 100% - в учнів 5-б класу  (учитель Маркова І.А.), 94% - в учнів 8-г 

класу (учитель Колісник А.В.), 90% - в учнів 11-а класу  (учитель Маркова І.А.). 

Найнижчий рівень якості – 18% - в учнів 5-а, 23% - в учнів 5-в класу (учитель 

Колісник А.В.), 29% - в учнів 7-в класу, 305 – в учнів 9-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; 
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 контрольну роботу з німецької мови писали 357 учнів. Найвищий показник 

якості – 100% -  в учнів 11-а класу (учитель Пастушенко Л.П.), 90% - в учнів 10-а 

класу (учитель Філаретова А.О.), 88% - в учнів 9-в класу (учитель Пастушенко 

Л.П.).  Найнижчий рівень якості – 0% -  в учнів 5-г класу, 10% - в учнів 5-а класу, 

17% - в учнів 7-а класу (учитель Філаретова А.О.).  Типові помилки при виконанні 

роботи: визначення та вживання граматичних часових форм дієслів, порядок слів у 

реченні, числівник, відмінювання займенників, утворення ступенів порівняння 

прикметників, складні речення, інфінітивні звороти. 

Звіт за результатами контрольних робіт з філологічних предметів 

за 2017-2018 навчальний рік 

П.І.Б. учителя Клас К-ть учнів, 

що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР Якість % Успішн

ість % 

Українська мова 

Лісіцина Л.Б. 10-а 15 1 7 6 1 53% 93% 

 11-а 17 9 8 0 0 100% 100% 

Куценко В.В. 10-б 20 1 4 12 3 25% 85% 

 8-г 10 0 3 7 0 30% 100% 

 9-г 11 1 7 2 1 73% 91% 

Мегрін Н.М. 5-г 24 5 9 7 3 58% 87% 

 11-б 25 4 14 6 1 72% 96% 

 9-а 13 0 4 9 0 31% 100% 

 7-а 9 1 4 3 1 56% 89% 

  8-в 13 1 6 6 0 54% 100% 

 7-б 14 3 7 3 1 71% 93% 

Крижанівська О.Б. 11-а 17 3 9 5 0 71% 100% 

 7-в 15 1 2 9 3 20% 100% 

 8-а 12 1 7 4 0 67% 100% 

 6-а 16 7 5 2 2 75% 87% 

 9-в 12 0 8 4 0 67% 100% 

 8-г 16 5 8 3 0 81% 100% 

 5-в 29 2 10 16 1 41% 97% 

Сердюк А.М. 5-б 30 3 12 7 8 50% 73% 

  6-б 13 3 9 1 0 92% 100% 

 6-в 15 4 5 6 0 60% 100% 

 8-б 12 0 4 6 2 33% 83% 

 8-в 13 0 4 8 1 31% 92% 

 9-а 15 5 7 3 0 80% 100% 

 9-б 13 4 7 2 0 85% 100% 

Тихоненко Ю.М. 9-в 18 0 8 9 1 44% 94% 

 8-в 14 1 4 9 0 36% 100% 

 9-б 12 0 4 8 0 33% 100% 

Англійська мова 

Маркова І.А. 7-г 12 7 2 3 0 75% 100% 

 11-а 11 5 5 1 0 90% 100% 

 7-в 9 1 3 5 0 44% 100% 

 5-б 11 5 6 0 0 100% 100% 

 5-а 12 2 3 7 0 42% 100% 

  8-б 13 5 6 2 0 85% 100% 

 10-б 20 6 10 4 0 80% 100% 

Міхальова А.В. 8-а 13 2 4 7 0 46% 100% 



103 

  

 8-б 11 2 5 4 0 64% 100% 

 9-а 12 4 5 3 0 75% 100% 

 11-а 16 5 8 3 0 81% 100% 

Ходченкова Ю.В. 5-б 15 1 4 7 3 33% 80% 

 6-а 16 4 5 3 4 56% 88% 

 8-а 13 0 5 5 3 38% 77% 

 9-б 10 1 3 6 0 40% 100% 

 8-в 11 5 4 2 0 82% 100% 

 9-в 11 1 3 7 0 36% 100% 

 9-г 12 0 4 5 3 33% 75% 

 10-в 13 2 5 6 0 54% 100% 

 5-г 12 2 4 3 3 46% 69% 

Колісник А.В. 8-г 16 8 7 1 0 94% 100% 

 10-в 13 1 3 9 0 31% 100% 

 5-в 13 0 3 9 1 23% 92% 

 7-г 13 0 4 9 0 31% 100% 

 5-а 11 1 1 4 5 18% 55% 

 6-в 13 1 8 4 0 69% 100% 

 11-в 18 0 6 8 4 33% 78% 

 11-б 13 5 3 5 0 62% 100% 

Таранченко О.М. 5-а 9 1 6 2 0 78% 100% 

 5-б 15 2 7 4 2 60% 87% 

 6-б 13 1 5 4 3 46% 77% 

 6-в 12 3 3 3 3 50% 75% 

 7-а 9 0 4 3 2 45% 78% 

 7-б 11 2 4 5 0 55% 100% 

 9-г 12 4 6 2 0 84% 100% 

 10-а 15 7 3 4 1 67% 93% 

Яковленко В.В. 8-в 14 2 6 6 0 57% 100% 

 7-в 17 0 5 9 3 29% 82% 

 9-б 11 1 6 2 2 64% 82% 

  7-б 12 0 7 5 0 58% 100% 

 5-г 12 2 4 6 0 50% 100% 

 8-г 13 0 9 4 0 69% 100% 

 9-в 12 1 8 3 0 75% 100% 

 9-а 10 1 2 7 0 30% 100% 

 6-а 12 0 7 4 1 58% 92% 

 6-б 15 1 5 9 0 40% 100% 

Німецька мова 

Філаретова А.О. 5-в 12 1 5 6 0 50% 100% 

 5-а 10 0 1 6 3 10% 70% 

 5-б 15 0 11 1 3 73% 80% 

 5-г 11 0 0 6 5 0% 55% 

 6-б 13 3 3 7 0 46% 100% 

 7-а 12 0 2 6 4 17% 67% 

 7-б 12 2 4 3 3 50% 75% 

 7-в 14 1 2 11 0 22% 100% 

 7-г 13 0 4 7 2 31% 85% 

 8-а 9 0 3 4 2 33% 78% 

 8-б 11 1 4 4 2 36% 65% 

 8-в 14 0 4 6 4 28% 71% 

 8-г 14 2 4 8 0 43% 100% 

  10-в 13 5 6 2 0 85% 100% 

 10-а 10 3 6 1 0 90% 100% 
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 Пастушенко Л.П.  6-а 14 1 3 10 0 29% 100% 

 6-б 12 1 5 5 1 50% 92% 

 6-в 14 0 10 4 0 71% 100% 

 7-б 13 0 9 3 1 69% 92% 

 7-в 17 3 2 9 3 29% 82% 

 7-г 11 0 6 3 2 55% 73% 

 8-б 9 0 3 5 1 33% 89% 

 8-в 11 0 9 2 0 82% 100% 

 8-г 13 2 9 2 0 85% 100% 

 9-а 15 0 5 10 0 33% 100% 

 9-б 8 1 4 3 0 63% 100% 

 9-в 8 4 3 1 0 88% 100% 

 9-г 13 5 3 3 0 62% 100% 

 11-а 15 5 10 0 0 100% 100% 
 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень  

учнів 5-11 класів за результатами 2017-2018 навчального року 

Клас Кільк. 

учнів 

на 

початок 

семестру 

(року) 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

 

Кільк. 

учнів 

на  кінець 

семестру 

(року) 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні 

СР 

Учні 

ПР 

 

% 

якості 

% 

успіш. 

5-а 26 1 0 25 3 19 3 0 88% 100% 

5-б 29 0 2 31 3 19 9 0 71% 100% 

5-в 30 4 3 29 2 25 2 0 90% 100% 

5-г 28 2 0 26 3 18 5 0 81% 100% 

6-а 31 0 1 32 1 7 23 1 25% 97% 

6-б 33 2 0 31 3 15 13 0 58% 100% 

6-в 34 1 0 33 2 17 14 0 58% 100% 

7-а 30 2 0 28 2 3 18 5 18% 83% 

7-б 28 3 0 25 1 9 15 0 40% 100% 

7-в 32 1 2 32 1 7 25 0 25% 100% 

7-г 34 3 0 31 0 14 17 0 45% 100% 

8-а 32 2 1 31 2 8 19 2 31% 94% 

8-б 31 4 0 27 2 15 8 2 63% 93% 

8-в 32 0 1 33 3 11 17 2 42% 94% 

8-г 30 1 0 29 2 8 18 1 34% 97% 

9-а 32 1 0 31 0 11 20 0 35% 100% 

9-б 28 2 0 26 0 13 13 0 50% 100% 

9-в 30 0 0 30 0 19 11 0 63% 100% 

9-г 28 2 0 26 0 16 10 0 62% 100% 

10-а 22 1 0 21 1 12 8 0 62% 100% 

10-б 24 1 1 24 1 12 11 0 54% 100% 

10-в 29 1 0 28 1 16 11 0 61% 100% 

11-а 35 0 0 35 9 26 0 0 100% 100% 

11-б 29 0 0 29 5 18 6 0 79% 100% 

11-в 21 1 0 20 2 13 5 0 75% 100% 

Всього 738 35 11 714 49 351 301 13 56% 98% 
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Результати успішності у 2017-2018 навчальному році по паралелях: 
Клас Кільк. 

учнів 

на 

початок 

семестру 

(року) 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

 

Кільк. 

учнів 

на  кінець 

семестру 

(року) 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні 

СР 

Учні 

ПР 

 

% 

якості 

% 

успіш. 

5-ті класи 113 7 5 111 11 81 19 0 83% 100% 

6-ті класи 98 3 1 96 6 39 50 1 47% 99% 

7-мі класи 124 9 2 117 4 33 75 5 32% 96% 

8-мі класи 125 7 2 120 9 42 62 7 43% 94% 

9-ті класи 118 5 0 113 0 59 54 0 52% 100% 

10-ті класи 75 3 1 73 3 40 30 0 59% 100% 

11-ті класи 85 1 0 84 16 57 11 0 87% 100% 

Загальні 

показники 

738 35 11 714 49 351 301 13 56% 98% 

 

Найвищий рівень якості знань (результати учнів 11-их класів не враховуються 

в загальний моніторинг) серед учнів 5-10 класів – 90% виявили учні 5-в класу 

(класний керівник Філаретова А.О.), 88% - учні 5-а класу (класний керівник Лінник 

І.А.), 81% - учні 5-г класу (класний керівник Коржик М.М.), найнижчий рівень знань 

–18% - виявили учні  7-а класу (класний керівник Грудова Л.Р.), 25% - учнів 7-в 

класу (класний керівник Крижановська Н.М.), 25% - учнів 6-а класу (класний 

керівник Конопля Н.А.), 31 % - учні 8-а класу (класний керівник Крижанівська О.Б.) 

По середніх показниках якості в паралелях 5-10 класів найвищий показник 

якості знань – 83% - в учнів 5-ої паралелі. Найнижчий – 32 % - в учнів 7-ої паралелі. 

Найбільша кількість учнів - 7 осіб, які мають початковий рівень навчальних 

досягнень – це учнів 8-их класів, 5 осіб – це учні 7-их класів. 
 

 
 

 

Адміністрація гімназії ставить перед головами МО вчителів-предметників, 

класними керівниками майбутніх 8-9 класів завдання проаналізувати причини 

низького рівнґ успішності учнів означених класів та включити в плани своєї роботи 

заходи, спрямовані на усунення цих причин. Звіт голів методичних об’єднань про 

результати цієї роботи винести на нараду при директорі в листопаді 2018 року.  

Відповідно до п.п. 1, 3, 4, 5 п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 

31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 
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5-ті класи 6-ті класи 7-мі 
класи 

8-мі 
класи 

9-ті класи 10-ті 
класи 

11-ті 
класи 

ВР 11 6 4 9 0 3 16

ДР 81 39 33 42 59 40 57

СР 19 50 75 62 54 30 11

ПР 0 1 5 7 0 0 0

Результати успішності учнів 5-11 класів у 2017-2018 

навчальному році  

ВР 

ДР 

СР 

ПР 
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освіти»  державна  підсумкова  атестація учнів 11-их класів у 2017-2018 навчально-

му проводитилася в період з 22 травня по 13 червня 2018 р. на пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання. Результати ЗНО заносилися в атестат про 

повну загальну середню освіту як оцінка за державну підсумкову атестацію. 

Результати тестування відображені в таблиці та діаграмах. 

Предмет Кількість учнів, 

які виконували 

роботу 

Відсоток якості (кількість учнів, які 

виконали роботу на високий та достатній 

рівень) 

показники 

ЗНО-ДПА 

2017 року 

показники ЗНО-ДПА 

2018 року 

Українська мова 85 83%   84% 

Історія України 58 60%   83% 

Англійська мова 47 73%   83% 

Математика 33 70%   64% 

Географія 18 90%   56% 

Біологія 8 71%   63% 

Фізика 5 50%    100% (лише оцінки достатнього 

рівня ) 
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ГРАФІК ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ на 2017-2018 навчальний рік 

№ Зміст контролю 
місяць 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Аналіз календарних планів              

2 Контроль класних журналів                  

3 Аналіз планів факультативних занять              

4 Аналіз планів додаткових курсів              

5 Аналіз планів МО                

6 Викладання навчальних предметів            

  українська мова та література  5 клас +    +  11 клас   

  світова література       +     

  англійська мова  5 клас   +   11 клас    

  німецька мова     +       

  математика  5 клас     9, 11 клас     

  історія     +    11 клас  +   

   природничі предмети              

 - хімія        +    

 - фізика        +    

 - біологія    +        

  економіка     +       

  право     +    +   

  захист Вітчизни    +    +    

  фізична культура     +   +     

  інформатика        +    

  трудове навчання   +      +   

  предмети естетичного циклу    +      +   

7 Контроль проведення  факультативів                

8 Контроль проведення додаткових курсів                

9 Стан зошитів учнів                

10 Стан журналів  обліку факультативних занять                

11 Стан журналів  обліку  додаткових  курсів                

12 Стан щоденників                 

13 Обладнання кабінетів               

14 Виконання програм              
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Персональний  контроль. Протягом 2017-2018 навчального року підводи-

лися підсумки вивчення продукти-вності викладацької діяльності, методичний 

рівень викладача, рівень сформованості певних навичок учителів, які атестуються в 

поточному навчальному році, а саме: 

№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Посада Категорія, на яку атестується 

1 

 

Яковленко  

Володимир Віталійович 

спеціаліст вищої 

категорії 

 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «старший вчитель 

2 Сердюк  

Алла Миколаївна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «старший вчитель» 

3 Корнелюк  

Тетяна Євгенівна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «старший вчитель» 

4 Онищенко  

Валерія Борисівна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «старший вчитель» 

5 Максим  

Тетяна Анатоліївна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «старший вчитель» 

6 Грудова  

Людмила Робертівна  

Спеціаліст вищої 

категорії 

 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «старший вчитель» 

7 Берегова  

Ніна Анатоліївна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

8 Куценко  

Валентина Василівна 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

9 Коник  

Наталія Костянтинівна 

Спеціаліст першої 

категорії 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» 

10 Буряк  

Валентина Анатоліївна 

Спеціаліст другої 

категорії 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

11 Колісник  

Альона Василівна 

Спеціаліст другої 

категорії  

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

12 Дроздова  

Євгенія Вікторівна 

Спеціаліст другої 

категорії  

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

13 Журавльов  

Юрій Миколайович 

Спеціаліст Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії» 

14 Малецька  

Олеся Олександрівна 

Спеціаліст Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії» 
 

Було направлено на курсову перепідготовку до КМІУВ ім.Б.Грінченка згідно 

графіка курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 2017-2018 навчальний рік 

таких вчителів: 

№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Предмет Посада Термін курсів 

1. Кузьминець 

Лариса Петрівна 

історія директор гімназії за окремим графіком 

протягом навч. року 

2. Свирида  

Анатолій Васильович 

фізкультура заступник 

директора з ВР   

за окремим графіком 

протягом навч. року 

3. Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

історія учитель історії 20.11.2017-24.11.2017 

4. Слєпакова 

Надія Іванівна 

математика учитель 

математики 

11.12.2017-15.12.2017 
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5. Кушнір 

Валентина Степанівна 

географія 

економіка 

учитель географії 

та економіки 

12.03.2018-16.03.2018 

6. Юр  

Людмила Олександрівна 

біологія учитель біології та 

екології 

23.10.2017-27.10.2017 

7. Белан 

Світлана Юріївна 

фізкультура учитель 

фізкультури 

05.02.2018-09.02.2018 

8. Шило 

Іван Іванович 

«Захист Вітчизни»,  

Людина і світ 

учитель курсу 

«Захист Вітчизни»  

19.03.2018-23.03.2018 

9. Конопля 

Наталія Анатоліївна 

право 

історія 

учитель права, 

історії 

19.02.2018-23.02.2018 

10. Коник  

Наталія Костянтинівна   

хімія 

біологія 

учитель хімії, біології   12.03.2018-16.03.2018 

11. Ліниик  

Ірина Анатоліївна 

математика учитель 

математики  

22.01.2018-26.01.2018 

12. Журавльов  

Юрій Миколайович 

фізкультура учитель 

фізкультури 

11.12.2017-15.12.2017 

 

Результати атестації педагогічних кадрів у 2017-2018 навчальному році 

наступні: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»: 

 Журавльову Ю.М., вчителю фізичної культури; 

 Малецькій О.О., практичному психологу, вчителю психології. 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»: 

 Буряк В.А., вчителю історії; 

 Дроздовій Є.В., вчителю фізичної культури; 

 Колісник А.В., вчителю англійської мови. 

3. Встановлено 12 тарифний розряд: 

 Журавльову Ю.М.,  керівнику гуртка; 

 Дроздовій Є.В., керівнику гуртка.  

4. Порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації: 

 про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - Коник 

Н.К., вчителю хімії, біології, курсу «Захист Вітчизни»; 

 про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  

вищої категорії»: 

 Берегової Н.А., вчителя зарубіжної літератури, художньої культури 

 Грудової Л.Р., вчителя зарубіжної літератури, художньої культури; 

 Корнелюк Т.Є., вчителя фізики та астрономії, основ здоров’я, 

природознавства; 

 Куценко В.В., педагога-організатора, вчителя української мови та 

літератури; 

 Максим Т.А., вчителя географії та економіки, основ підприємницької 

діяльності; 

 Онищенко В.Б., вчителя фізики та астрономії, основ здоров’я, природо-

знавства; 
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 Сердюк А.М., вчителя української мови та літератури; 

 Яковленка В.В., вчителя англійської мови.  

 про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»: 

 Грудовій Л.Р., вчителю зарубіжної літератури, художньої культури; 

 Корнелюк Т.Є., вчителю фізики та астрономії, основ здоров’я, 

природознавства;  

 Максим Т.А., вчителю географії та економіки, основ підприємницької 

діяльності; 

 Онищенко В.Б., вчителю фізики та астрономії, основ здоров’я, природо-

знавства;  

 Сердюк А.М., вчителю української мови та літератури; 

 Яковленку В.В., вчителю англійської мови.  

На заключному засіданні атестаційної комісії 2017-2018 навчального року 

складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2022-2023 н.р. 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Кузьминець 

Лариса Петрівна 

Міхальова 

Алла Валентинівна 

Заболотна  

Світлана Іванівна  

Крижанівська  

Олена Борисівна 

Куценко 

 Валентина Василівна 

Свирида  

Анатолій Васильович 

Красна 

Тамара Валеріївна 

Лісіцина 

Лариса Борисівна 

Маркова  

Ганна Михайлівна 

Сердюк 

 Алла Миколаївна 

Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

Маркова 

Ірина Анатоліївна 

Толстенко 

 Людмила Миколаївна 

Мельник  

Олена Климівна 

Грудова 

 Людмила Робертівна 

Слєпакова 

Надія Іванівна 

Шкоденко 

Наталія Миколаївна 

Дмитрієва  

Дар’я Миколаївна 

Філаретова  

Алевтина Олександр. 

Берегова 

 Ніна Анатоліївна 

Кушнір 

Валентина Степанівна 

Зборовська 

Олена Володимирівна 

Рожкова  

Тетяна Федорівна 

Труба  

Світлана Петрівна 

Яковленко  

Володимир Віталійов 

Юр Людмила 

Олександрівна   

Крижановський 

Валерій Григорович 

Вепренцева  

Світлана Іванівна 

Тихоненко  

Юлія Миколаївна  

Онищенко 

 Валерія Борисівна 

Кузьминець 

Тетяна Вікторівна 

Малецька 

Світлана Олександрів  

Крижановська 

Наталія Михайлівна 

Ходченкова  

Юлія Володимирівна 

Максим 

 Тетяна Анатоліївна 

Белан 

Світлана Юріївна 

 Таранченко  

Ольга Михайлівна 

Коржик  

Марина Миколаївна 

Журавльов  

Юрій Миколайович  

Шило 

Іван Іванович 

 Мушто  

Валерій Михайлович 

 Буряк  

Валентина Анатоліївна  

Конопля 

 Наталія Анатоліївна 

 Лінник  

Ірина Анатоліївна 

 Колісник 

Альона Василівна 

Пастушенко  

Людмила Петрівна 

   Дроздова 

Євгенія Вікторівна 

Шевчук  

Надія Сергіївна 

   Корнелюк  

Тетяна Євгенівна 

Кузьминець  

Тетяна Вікторівна 

   Коник Наталія 

Костянтинівна 

Остапчук  

Людмила Миколаївна 

   Малецька  

Олеся Олександрівна 

Пастушенко  

Людмила Петрівна 
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Попереджувальний контроль. Метою якого була перевірка виконання 

державних програм, стан ведення класних журналів по предметах, відповідність 

записів в них до календарних планів та поурочних планів вчителів – предметників 

філологічного циклу.  

Наприклад, станом на 06 грудня 2017 року і станом на 23 травня 2018 року 

було здійснено попереджувальний контроль учителів-філологів на предмет  

виконання програм за І семестр 2017-2018 та ІІ семестр 2017-2018 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:  

1. 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) 

 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; 
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 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). 

2. 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 класів; 

 журнал обліку занять за індивідуальним графіком;  

 книга наказів з кадрових питань; 

 книга обліку трудових книжок; 

 книга підсумків внутрішнього контролю; 

 навчальні програми; 

 матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні гімназії; 

 книга обліку педагогічних працівників; 

 особові справи працівників гімназії; 

 атестаційні матеріали педагогічних працівників; 

 статистична звітність, нормативно-правова документація; 

 номенклатура 

3. 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: 

 Хомчак Н.В.  – учителю інформатики; 

 Задорожній Ю.В. – учителю образотворчого мистецтва; 

 Остапчук Л.М. – учителю української мови та літератури; 

 Білаш Ю.Ф. – учителю музичного мистецтва. 

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.   
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Медико-педагогічний контроль. Відповідно до частини десятої статті 

19Закону  України «Про охорону дитинят-ва», на виконання рішення колегій 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства України у справах сім’ї,  молоді та спорту від 11.11.2008 №13/1-

2/1011/1, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України від 20.07.2009 №518, №674 «Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним вихо-ванням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах,  Інструкції про розподіл 

учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, наказу по гімназії від 

04.11.2009 №259-а «Про забезпечен-ня медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів гімназії «Діалог» протягом 2017-2018 навчального року 

проведено наступні заходи: 

 адміністрацією гімназії проведено засідання методичного об’єднання вчителів 

фізичної культури спільно з медичним працівником гімназії: 

 опрацьовано  інструкцію про розподіл учнів для занять на уроках фізичної 

культури і наказ «про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; 

 доведено до відома класних керівників і батьків положення вищеозначених 

документів, а саме: 

 протягом вищеозначеного періоду медичним працівником гімназії;   

 на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на 

уроках фізкультури, здійснено розподіл всіх учнів на групи для занять на 

уроках фізичної культури;   

 складено списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп на 

поточний рік;  

 затверджено їх у директора і доведено до відома класних керівників та 

вчителів фізичної культури; 

 разом з класним керівником оформлено листок здоров’я  класу; 

 медико-педагогічний контроль здійснювався за такими напрямками:  

 медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм 

фізичного виховання, а  саме:   

 контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до основної, 

підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної 

культури;  

 оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-

оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нор-

мативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність; 

 оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм 

фізичного виховання (температура та вологість повітря, ефективність венти-
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ляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання примі-

щень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної 

допомоги тощо); 

 контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;

 контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

 вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж

уроку.

 медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

 медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

 профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

 санітарно-просвітницька робота;

 диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та

спеціальній групах;

 ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал,

календар-но-тематичний план, конспект уроку).

10. 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 2017-2018 

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


