
1 
 

 

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, постано-вами 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, рішеньнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, Статутом гімназії та іншими освітніми нормативно-правовими 

документами. 

Мова навчання – українська. На початок 2018-2019 навчального року в 

гімназії сформовано 25 класів. Станом на 05 вересня 2018 року фактична мережа 

класів представлена нижче: 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 117 4 117 

6-ті 4 112 4 112 

 7-мі 3 97 3 97 

 8-мі 4 115 4 115 

9-ті 4 121 4 121 

Всього 19 562 19 562 

10-ті 3 86 3 86 

11-ті 3 76 3 76 

Всього 6 162 6 162 

Всього 25 724 25 724 
 

Станом на 01 червня 2019 року кількість учнів становить 714 осіб. 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 118 4 118 

6-ті 4 108 4 108 

 7-мі 3 98 3 98 

 8-мі 4 112 4 112 

9-ті 4 122 4 122 

Всього 19 558 19 558 

10-ті 3 83 3 83 

11-ті 3 76 3 76 

Всього 6 159 6 159 

Всього 25 717 25 717 
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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 55 педагогічних працівників, включаючи соціального педагога 

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

комунікаційних технологій. 

 Станом на 01.07.2019 року відкрито дві вакансії: учитель англійської мови та 

учитель англійської та німецької мови. Розстановка кадрів здійснюється відповідно 

до фаху та їх компетенції. 

Предмет Кількість учителів 

Українська мова і література 7 

Математика 5 

Історія 3 

Англійська мова 7 

Економіка і географія 3 

Право 1 

Фізика і астрономія 2 

Біологія 2 

Хімія 2 

Інформатика 3 

Зарубіжна література 2 

Німецька мова 3 

Трудове навчання 2 

Образотворче мистецтво 1 

Фізична культура 6 

Основи захисту Вітчизни 1 

Психологія 1 

Керівник гуртка 2 

Музика 1 

Соціальний педагог 1 
 

На сьогоднішній день в гімназії працює: 

 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії –  38 осіб;  

 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії –  10 осіб;   

 спеціалістів другої кваліфікаційної  категорії –  2 особи;   

 учителів-спеціалістів – 5 осіб. 
 

 

69% 

18% 

4% 
9% 

вища 

перша 

друга 
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Мають державні нагороди та почесні звання:   

 Заслужений працівник світи України – 1  

 звання «учитель-методист» – 20 

 звання «старший учитель» – 10 

 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 – 1 учитель  

 від 31 до 40 років – 15 учителів     

 від 41 до 50 років – 8 вчителів   

 від 51до 60 років – 20 вчителів   

 понад 60 років – 10 вчителів   
 

 
 

За тривалістю стажу роботи педагоги гімназії розподілилися таким чином:  

 від 1 до 5 років – 2 особи   

 від 6 до 10 років – 6 осіб   

 від 11 до 20 років – 11 осіб   

 від 21 до 25 років – 5 осіб 

 понад 25 років – 31 особа 
 

 
 

2% 

27% 

15% 36% 

18% до 30 років 

31-40 років 

41-50 років 

51-60 років 

понад 60 
років 

4% 
11% 

20% 

9% 

56% 

до 5 років 

6-10 років 

11-20 років 

21-25 років 

понад 25 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» - 20 працівників: 

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Красна Тамара Валеріївна – заступник директора з наукової роботи, учитель 

математики; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи, учитель 

фізкультури; 

 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; 

 Кушнір В алентина Степанівнам – учитель географії та економіки 

 Шило Іван Іванович – учитель основ захисту Вітчизни; 

 Шкоденко Наталія Миколаївна – учитель географії та економіки; 

 Толстенко  Людмила Миколаївна – учитель світової літератури; 

 Заболотна Світлана Іванівна – учитель хімії; 

 Слєпакова Надія Іванівна – учитель математики; 

 Таранченко Ольга Михайлівна – учитель англійської мови; 

 Маркова Ганна Михайлівна – учитель математики; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови;  

 Шевчук Надія Сергіївна – учитель фізики. 

 «Старший учитель» - 10 працівників: 

 Дмитрієва Дар’я Миколаївна  – учитель української мови; 

 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; 

 Корнелюк Тетяна Євгенівна – учитель фізики; 

 Онищенко Валерія Борисівна – учитель фізики; 
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 Максим Тетяна Анатоліївна – учитель географії; 

 Яковленко Володимир Віталійович – учитель англійської мови. 

 Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 8 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; 

 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель світової літератури; 

 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови; 
 

2. Завдання і проблеми, над якими працював навчальний заклад  
 

Гімназія «Діалог» в 2018-2019 навчальному році організовувала навчально-

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

«Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та формування 

компетентного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу»; теми з 

виховної роботи «Сучасна модель навчального закладу в умовах модернізації 

освіти»; тем педагогічних рад, а саме: 
Термін 

проведення 

Тема засідання Проводить 

Серпень Аналіз роботи гімназії у 2017-2018 навчальному році та 

визначення пріоритетних напрямів роботи на 2018-2019 

навчальний рік.  

Затвердження плану роботи гімназії на 2018-2019 

навчальний рік.  

Директор гімназії 

Л.П.Кузьминець   

Заступники директора 

Жовтень Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі II 

ступеня».  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 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 

Січень Стан роботи з обдарованими дітьми. Результати участі учнів 

гімназії в предметних олімпіадах, конкурсі–захисті 

учнівських робіт МАН   

Результати успішності в І семестрі 2018-2019 навчального 

року. Визначення претендентів на нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю серед учнів 10-их класів 2020 року 

випуску, учнів 11-их класів 2019 року випуску, вручення 

свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою 

учням 9-их класів 2019 року випуску 

Заступники директора з 

НМР та НВР 
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Лютий 

 

Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових 

стандартів освіти   

Основні положення Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу». 

Попередження жорстокості серед молоді, профілактика 

злочинів та правопорушень в учнівському середовищі.  

Про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності   

Заступник директора з ВР   

Класні керівники 

5-11 класів 

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

портфоліо педагога).  

Результати атестації педагогічних працівників у 2018-2019 

навчальному році. 

Заступники директора,  

вчителі, які атестуються 

Квітень 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 

 

  

Результативність роботи над освітніми програмами 

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 2018-2019 

навчального року). 

Заступники директора 

 

 

    

 

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

повної загальної середньої освіт 
 

Протягом 2018-2019 навчального року здійснювалася постійна певна робота 

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

Згідно з розпорядженням Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації за 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 –  667 осіб 

 Охоплено навчанням –  667 особи; 

 Не охоплено навчанням – немає; 

 Знято з обліку дітей, не охоплених навчанням у 2018-2019 навчальному році –  

не було; 

 Поставлено на облік у 2018-2019 навчальному році – немає.     

ІІ. Кількість актів, надісланих в РУО та в службу у справах дітей в 2018-2019 

навчальному році про факти ухилення дітей від навчання в десятиденний термін – 

не надсилалися. 
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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. 
 

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу 
 

Методична робота у 2018-2019 навчальному році проводилась відповідно до 

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

лення 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. 
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Педагогічний колектив гімназії працював над єдиною методичною проблемою 

«Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та формування 

компетентного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу» 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 процессу громадськість, спонсорів, батьківтощо;  

 забезпечення функціонування системи допрофільного та профільного 

навчання;  

 забезпечення психологічного супроводу освітнього 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;  

 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 

їїтворчого, 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 освітнього процесу;  

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення 

всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності, впровадження 

певних нововведень у навчально-виховний процес;  

 оволодіння 100% педагогічними працівниками 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, 
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інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта, індиві-

дуальне консультування, наставництво. 

На початку навчального року була створена науково-методична рада гімназії 

на чолі із заступником директора з науково-методичної роботи Красною Т.В. 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.  

 

 
 

 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів іноземних мов та 

зарубіжної літератури 

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 Белан С.Ю. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання  

класних керівників 

голова  Пастушенко Л.П. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

української мови та літератури 

голова Крижанівська О.Б. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

математики та інформатики 

голова Лінник І.А. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання  

вчителів фізики та хімії 

голова Шевчук Н.С. 
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Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:  

 аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2017-2018 

навчальному році та завдання на новий 2018-2019 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. 

     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 9 методичних  об’єднаннь: 

 вчителів іноземної мови та зарубіжної літератури  – Маркова І.А.; 

 вчителів математики та інформатики – Лінник І.А.; 

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

 вчителів фізики та хімії – Шевчук Н.С. 

 вчителівукраїнськоїмови 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; 
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 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-мето-

дичної 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; 

 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, консульту-

вання, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної 

літератури та ін. 

Проблемні питання над якими працювали МО у 2018-2019 навчальному році: 

 МО вчителів математики та інформатики «Удосконалення професійної 

майстерності вчителів математики та інформатики, формування компетент-
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ного учня в умовах модернізації  методики викладання математики та 

інформатики» (2018 р.); 

 МО вчителів іноземної мови «Розвиток лінгвістичної та соціокультурної 

компетенції засобами інтернет середовища на уроках іноземної філології» 

(2018 р.); 

 МО вчителів української мови та літератури «Підвищення  якості мовно-

літературної освіти шляхом реалізації компетентісного, особистісно 

зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання» (2018 р.); 

 МО вчителів історії та правознавства «Методика вдосконалення новітніх 

освітніх технологій у викладанні суспільно-гуманітарнихдисциплін» (2018 р.); 

 МО вчителів  географії, біології та екології «Проблеми формування мотивації 

навчальної діяльності школярів за сучасних умов» (2018 р.); 

 МО вчителів хімії, фізики та астрономії «Інноваційні методи і прийоми фор-

мування ключових компетентностей учнів на уроках фізики та хімії» (2018 р.); 

 МО вчителів фізичної культури «Формування іміджу  здоров ‘я та здорового 

способу життя учнів» (2015 р.); 

 МО вчителівобразотворчогомистецтва, музики та технологій «Підвищення 

ефективності економічного навчання шляхом удосконалення новітніх 

технологій на уроках трудового навчання, образотворчого та музичного 

мистецтва» (2015 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. 
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Учитель історії Гаврилюк Ж.М. була учасником Міжнародного форуму 

«Україна пам'ятає, світ визнає» до 85-х роковин 

Голодомору 1932-1933 років, що 22-23 листопада 

проходив в Українському домі. 

 

 

 

 

21 листопада 2018 р. учні 10-11-х класів та 

вчителі економіки Максим Т.А. і Шкоденко Н.М. 

взяли активну участь у науково-практичній 

конференції «Проблеми інтеграції України у 

світовій економіці», яку організувало відділення економіки Київської Малої академії 

наук учнівської молоді спільно з кафедрою економічної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.Драгоманова. 

 Впродовж 17–24 лютого у Єрусалимі (Держава Ізраїль) учитель історії 

Гаврилюк Ж.М. була учасницею міжнародного педагогічного семінару для 

українських освітян, організованого Інститутом «Ткума» на базі світового центру 

пам'яті жертв голокосту YAD VASHEM у місті Єрусалим. Учасниками проекту 

стали вчителі та викладачі історії, музейні працівники з різних куточків України. 

 
 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, 25 жовтня та 13 грудня семінар-практикум «Використання 

STEM технологій для формування ключових та 

предметних компетенцій на уроках математики». 
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17 лютого 2019 р. майстер-клас «Можливості 

використання віртуальної стіни Рadlet як засобу 

активізації самостійної пізнавальної діяльності 

учнів». 

 

 

 

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 

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 у Всеукраїнських учнівських 

олімпіад маємо такі результати: призові місця - 48 учнів. Результати по предметах:  

Історія - 8         Хімія - 2                Образотворче мистецтво - 2          Географія - 5              

Біологія - 5       Математика - 2     Правознавство - 4                         Лінгвістика - 2      

Англійська мова – 3     Фізика - 1         Економіка - 4          Зарубіжна література - 2                      

Екологія - 3         Психологія - 2           Астрономія – 2        Веб-прогамування - 1                            

  За участь ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018- 

2019 навчальному році нагороджуються дипломом такі учні: 

1. Кочерга Поліна, учениця 11-В класу, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з екології, ІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з біології. 

2. Єреп Діана, учениця 11-В класу, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді  з 

екології. 

3. Балуєва Дар`я, учениця 11-А класу, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з педагогіки та психології, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

із зарубіжної літератури. 
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4. Старовойт Марія, учениця 11-Б класу, ІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з історії. 

5. Хміль Станіслав, учень 11-В класу, ІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

з педагогіки та психології. 

6. Лобанова Дар`я, учениця 9-Б класу, ІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

з історії. 

7. Уманський Сергій, учень 9-В класу, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з правознавства. 

8. Белдик Валерія, учениця 9-Г класу, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді   

з англійської мови. 

9. Кочерга Єлизавета, учениця 8-В класу, ІІІ місце у Всеукраїнській учнівській 

олімпіаді з біології. 

10. Єреп  Діана, учениця 11-В класу, нагороджується дипломом за розробку 

власного екологічного проекту, спрямованого на покращення стану довкілля нашого 

міста. Керівник проект - Коржик М.М., вчитель біології. 

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 МАН України. 

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

об’єднанням учнівської молоді і забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, 

підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в 

майбутній професії.  

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 56 учнів. Координатор секції – Гаврилюк Ж.М.;   

 секція фізики та астрономії «Квант» налічує 29 членів. Координатор секції – 

Шевчук Н.С.; 

 секція економіки та географії «Ойкос» налічує 21 учнів. Координатор секції – 

Шкоденко Н.М.; 

 секція біології, екології, медицини та психології налічує 23 учнів. Координа-

тор секції – Коржик М.М.; 

 секція української філології – 17 учнів. Координатор – Крижанівська О.Б.; 

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

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

3. Індивідуальної роботи учнів під керівництвом педагогів гімназії:  

 проведення консультацій у виборі тем для науково-дослідницьких робіт;  
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 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 12.11.2018 №319 «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, 

які посіли призові місця на ІІ та ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт. 

10 грудня 2018 року в гімназії проведено 

контрольну роботу з української мови та літератури 

для учнів 9-11 класів І (шкільного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід-

ницьких робіт учнів–членів МАН. 

В гімназії з 3 по 10 грудня проходив І етап 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України. На засіданнях секцій було заслухано 103 роботи учнів 

8-11 класів. 

Статистична інформація  

про участь учнів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН 
Відділення Секція всього класи  класи 
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І Історії  Археологія  -          

Етнологія 7 4  3 1  3  2 1  

Історія України 6 3 1 1  1 1    1 

Всесвітня історія 9 4  4  1      

Історичне краєзнавство   1 1  1        

ІІ Наук про Землю Географія та ландшафтознавство 2 2 1   1 1    1 

Геологія, геохімія, мінералогія             

Гідрологія            

Метеорологія та кліматологія 
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ІІІ Філософії та 

суспільствознавства 

Філософія            

Соціологія та педагогіка            

Теологія, релігієзнавство та історія 

релігії 

           

Правознавство 4 4 3 1   1  1   

IV Технічних наук Технологічні процеси та перспективні 

технології 

           

Електроніка та приладобудування            

Матеріалознавство             

Машинобудування та робототехніка            

Інформаційно-телекомунікаційні 

системи та технології 

           

Екологічно безпечні технології 

ресурсозбереження 

           

Авіа- та ракетобудування            

Архітектура та дизайн            

Науково-технічна творчість та 

винахідництво 

           

V Комп’ютерних наук Комп'ютерні системи та мережі            

Безпека інформаційних та 

телекомунікаційних систем  

           

Технології програмування            

Інформаційні системи, бази даних та 

системи штучного інтелекту 

           

Internet-технології та WEB дизайн            

Мультимедійні системи, навчальні та 

ігрові програми 

           

VI  Українська мова  6 3  3   3  3   

 Української 

філології та 

мистецтвознавства 

Українська література  3 2 1 1   2 1 1   

 
Фольклористика            

 
Літературна творчість 1 1    1 1    1 

 
Мистецтвознавство            

VIІ 

  

Іноземної філології 

та зарубіжної 

літератури 

Зарубіжна література 8 1 1           

Російська мова та література            

Англійська мова  7 3  3   3  2  1 

Німецька мова  2 1 1         

Французька мова             

Іспанська мова            

Китайська мова            

VIІІ Математика  Математика 2 2 2         

Прикладна математика 2 2 1 1   1  1   

Математичне моделювання            

IX Фізики і астрономії Теоретична фізика            

Експериментальна фізика 5           

Оптика і лазерна фізика  6 1  1        

Астрономія та астрофізика            

Аерофізика та космічні дослідження            

Х Економіки Економічна теорія та історія 

економічної думки 

           

Мікроекономіка та макроекономіка 5 5  1 2 2 4  1 1 2 

Фінанси, грошовий обіг і кредит 2 2  1 1  2  1 1  

XІ Хімії та біології Хімія 11 6 2 2 2  2   2  

Біохімія, молекулярна біологія, 

генетика та селекція 

           

Загальна біологія та біологія людини            

Мікробіологія            

Медицина 2           

Валеологія 2 1   1  1    1 

Психологія 6           

XІІ Екології та Екологія            
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аграрних наук Зоологія , ботаніка            

Ветеринарія та зоотехніка            

Лісознавство            

Агрономія            

Охорона довкілля та збалансоване 

природокористування 

4 3  1  2 2    2 

ХІІІ 
Суспільні 

комунікації 

Журналістика (нові медіа, теорія та 

історія медіа,,,,) 

2 2 1 1   2 1 1   

Всього 10

3 

53 1

4 

2

4 

  29 2 12 6 9 

 

Призові місця у ІІ (міському) етапі посіли: 

1. Поканєвич Валерія Юріївна, учениця 11-В класу, ІІ місце, секція економіка, 

педагогічний керівник - Шкоденко Н.М. 

2. Бернацький Михайло Сергійович, учень 11-Б класу, ІІІ місце, секція економіка, 

педагогічний керівник - Шкоденко Н.М. 

3. Єреп Діана Олексіївна, учениця 11-В класу, ІІ місце, секція етнологія, 

педагогічний керівник – Гаврилюк Ж.М. 

4. Єреп Діана Олексіївна, учениця 11-В класу, ІІІ місце, секція лісознавство, 

педагогічний керівник - Коржик М.М. 

5. Кочерга Поліна Євгенівна, учениця 11-В класу, ІІІ місце, секція лісознавство, 

педагогічний керівник - Коржик М.М. 

6. Духота Ольга, учениця 11-Б класу, ІІ місце, секція екологія, педагогічний 

керівник - Коржик М.М. 

7. Чепур Іван Миколайович, учень 10-Б класу, І місце, секція психологія, 

педагогічний керівник - Малецька О.О. 

8. Сараненко Анастасія Дмитрівна, учень 9-В класу, І місце, секція психологія, 

педагогічний керівник - Малецька О.О. 

9. Голікова Валерія Михайлівна, учень 9-В класу, ІІ місце, секція психологія, 

педагогічний керівник - Малецька О.О. 

10. Кудим Ольга Олександрівна, учениця 10-В класу, ІІ місце, секція етнологія; 

педагогічний керівник – Гаврилюк Ж.М. 

11. Кораблін Єгор Андрійович, учениця 9-б класу,І місце , секція оптика і лазерна 

фізика, педагогічний керівник –  Шевчук Н.С. 

12. Тихенко Максим Віталійович учень 9-б класу, ІІ місце,секція оптика і лазерна 

фізика, педагогічний керівник –  Шевчук Н.С. 

13. Буніч Анна Юріївна, учениця 9-А класу, ІІІ місце, секція українська література, 

педагогічний керівник - Крижанівська О.Б. 

14. Кузенкова Дар’я Валентинівна, учениця 9-Б класу, ІІІ місце, секція українська 

мова, педагогічний керівник – Сердюк А.М. 

15. Штепа Софія Артурівна, учениця 9-Б класу, ІІ місце, секція етнологія, 

педагогічний керівник – Гаврилюк Ж.М. 

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. 
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14 листопада 2018 р. в гімназії проведений Міжнародний конкурс з німецької 

мови «Орлятко». В конкурсі приймали участь 43 учнів 6-11 класів. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

У листопаді місяці в гімназії було проведено міжнародну гру із зарубіжної 

літератури  «Sunflower», у якій взяли участь 68 учнів 5-11 класів. 

 7 грудня 2018 р. у гімназії був проведений 

Всеукраїнський етап Міжнародного математичного 

конкурсу «КЕНГУРУ-2018». Учні 5-6 класів з 

задоволенням розв'язували цікавізадачі конкурсу. 

Всього було 123 учасника. Найактивнішими виявились 

учні 6-Б класу (класний керівник Мельник О.К.) та 5-Б 

класу (класний керівник Кузьминець Т.В.).  

 

 За результатами конкурсу  всі учасники отримали сертифікати: відмінний – 1, 

добрий - 16, учасника - 106. 

12 грудня 2018 р. 186 учнів 5-11 класів взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі з англійської мови «Гринвіч» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 грудня 2018 р. з метою розширення 

освітнього простору, започаткування міжнародної 

взаємодії сучасного підростаючого покоління у 

гімназії відбулась Skype-зустріч за ініціативи 

Міжнародної зеленої школи зі школярами Ізраїлю у 

рамках проекту «Digital Collaborative Learning». 
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З 29 листопада по 2 грудня 2018 р. учні 9-Б класу 

(Писаренко Антон, Захаричева Анастасія, 

Гордієнко Анастасія, Штепа Софія, Лимаренко 

Олександр, Фіщук Ілля) брали участь у Х ювілейній 

конференції старшокласників «Модель ООН: 

Сканді-2018». Тема конференції: «Міжнародна 

кооперація як основний чинник досягнення цілей 

сталого розвитку». В грі приймали участь 28 команд з різних закладів середньої та 

вищої освіти столиці, а також молоді дипломати з Дніпра, Кропивницького, 

Мелітополя, Сєвєродонецька.  

З 3 по 12 грудня у гімназії було проведено 

конкурс екологічного проекту «Мій голос на захист 

природи». Близько 200 гімназистів виго-товили 

екологічні проекти: новорічні іграшки, різдвяні 

композиції, настінні різдвяні вінки, сувеніри та 

ялинки зі штучних і природних матеріалів, малюнки. 

Сорок шість робіт дітей було подано на районний 

етап конкурсу. 
 

     21 березня 2019 р. у гімназії проведений Міжна-

родний математичний конкурс КЕНГУРУ-2019. 

Дев’ятий 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 284 учасника. Хочеться відмітити найактивніші класи: 9-Б клас 

(класний керівник Шевчук Н.С.), який бере участь у конкурсі п’ятий рік у повному 

складі, 9-Г клас (класний керівник Колісник А.В.), 6-Б клас (класний керівник 

Мельник О.К.) та 11-В клас (класний керівник Корнелюк Т.Є.).  

За результатами конкурсу всі учасники 

отримали сертифікати: відмінний - 24, добрий - 104, 

учасника - 156. 

  

 

 

21 лютого у Міжнародний день рідної мови 67 

учнів були учасниками Всеукраїнського конкурс у  

«Патріот». 

5 березня - Всеукраїнська  українознавча гра «Соняшник», в якій взяло участь 

252 учні. 
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16 березня 2019 р. 216 учнів гімназії брали участь у Всеукраїнському 

учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова 2019» за такими 

напрямками: «Історія» 5-11 класи, «Правознавство (практичний курс)» 9 клас і 

отримали такі результати: I місце – 2 учні; II місце - 2 учні; III місце – 84 учні. 

Сертифікати за участь отримали - 128 учнів. 

 

 

 

 

 
 

На початку вересня в гімназії відбувся олімпійський 

тиждень. Був проведений олімпійський урок для учнів 5-х 

класів. На уроці була надана інформація про Олімпіаду, про 

олімпійські цінності, про олімпійські символи, про 

Олімпійців, що виступали від України в різних етапах 

розвитку країни. Після інформаційної частини, учнів 

зацікавили грою на тему «хто знає більше про Олімпіаду». 

Під час гри діти розповідали, що запам′ятали з фактів про 

Олімпіаду. Урок пройшов у невимушеній атмосфері. Діти 

залишились задоволені новими знаннями. Для учнів 10-В 

класу був впроведений флеш-моб, учителями Белан С.Ю., Дроздовою Є.В. Для 

учнів 6–Г класу вчитель Труба С.П. провела гру «хто швидше». Тиждень був 

насичений цікавими подіями.  

9 листопада у День української писемності та мови 

учні 9-11 класів, учителі й адміністрація гімназії «Діалог» 

писали 18-й радіодиктант національної єдності «Крила 

України». А для учнів 5-х класів було проведено 

літературно-музичну композицію «О слово рідне! Пращура 

молитва…». 

5 лютого 2019 р. в 7-Б класі відбувся урок-квест 

«Подорож країною математики».  
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30 січня 2019 р. у рамках декади історії та правознавства відбувся справжній 

лицарський турнір серед учнів 7-х класів. Участь у ньому приймали команди 7-Б 

класу «Хоробре Серце» та 7-В класу «Літописці». 
 

  
 

Заходи, які були проведені в рамках Декади історії та правознавства, знайшли 

відгук у серцях і свідомості наших учнів. Вищезазначені заходи сприяли 

підвищенню зацікавленості учнів у вивченні правознавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 18 по 28 лютого в гімназії пройшла декада іноземних мов. В цей період 

відбулося багато цікавих заходів і відкритих уроків. Діти приймали участь у різних 

творчих проектах та вікторинах. 

 
 

21 лютого, світова спільнота 

відзначала Міжнародний день рідної мови. 

Це свято було започатковане у листопаді 

1999 році на сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО. Cтало традицією відзначати це 

свято і в нашому навчальному закладі. 
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З 5 по 15 березнят 2019 р. проходила декада 

української мови та літератури. Протягом декади були 

проведені відкриті уроки, інсценізації, конкурси, 

години спілкування, виховні заходи. Учні мали змогу 

поринути у світ краси рідної мови та літератури. 

 

 

20 березня 2019 р. у гімназії відбувся 

екологічний творчо-інтелектуальний захід 

«Фестиваль первоцвітів».  

 

 
 

19 березня учні 9-Б класу під керівництвом 

Шевчук Н.С. представили проекти з креативного 

менеджменту. Учні протягом 2 місяців виконували 

завдання в окремих групах. Куратором  проекту була 

випускниця  гімназії. 

У гімназії проходила декада фізичної 

культури «Молодь обирає здоровий спосіб 

життя». 

З 5 по 19 квітня в гімназії відбувалась 

декада фізики та хімії. Протягом цього періоду 

учні мали змогу стати учасниками цікавих заходів. На уроках природознавства 

п’ятикласники, вивчаючи тему «Водне середовище життя», представили проекти 

«Рекордсмени водного середовища». Учні сьомих класів, які перший рік вивчають 

фізику, дізналися багато цікавого про оптичні явища в природі та техніці.  

 

 

 

 

 
 

Восьмикласники ознайомилися з історією розвитку засобів зв’язку. Урок 

«Інтернету - 50» не залишив байдужим нікого. Дев’ятикласники відкрили для себе 

нові сторінки в історії космонавтики. А ось десятикласники взяли участь в уроці – 

диспуті «Ваші поради Прем’єр-міністру: чи доцільно розвивати альтернативну 

енергетику в Україні». Учням одинадцятих класів було запропоновано урок-гру 

«Там, де не чути голосу». Також гімназисти взяли участь у хімічну дайджесті 
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«Новини органічної хімії», виставці моделей органічних сполук, конкурсі поетів – 

хіміків «Хімія у віршах». Надзвичайне враження на учнів справив усний журнал 

«Що ми їмо? Єшки», де діти отримали вичерпну інформацію про вміст етикеток 

харчових продуктів.   

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). 

13 вересня 2018 р. нашу гімназію відвідав 

програміст-волонтер з компанії EPAM Systems 

Валерій Дротенко. В його основну мету входило 

ознайомлення учнів старших класів з сферою IT-

технологій. За планом уроку випускники дізнались 

про основні позитивні та негативні аспекти 

професії, в число яких входила заробітна плата та 

майбутні перспективи. 

 26 жовтня 2018 р. відбулася зустріч із викладачем кафедри образотворчого 

мистецтва Інститута мистецтв Київського університету імені Б.Грінченка 

Стрельцовою С.В., студентами 2-го курсу Цвіркун Д. та Головченко Д. та 

майбутніми випускниками гімназії. 

 
 

Для того, щоб допомогти нашим одинадцятикласникам відповісти на ці 

питання та зробити правильний вибір майбутньої професії, до майбутніх 

випускників завітала студентка готельно-ресторанного факультету Київського 
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Національного університету культури і мистецтв, Зінченко Марина, котра розповіла 

про навчання у університеті. 

На виконання схваленого КМ України «Плану 

заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського 

тижня права» 6 грудня 2018 р. в гімназії відбулася 

зустріч учнів 5-их класів з кандидатом юридичних 

наук, адвокатом, професором кафедри галузевих 

дисциплін, факультету політології та права НПУ 

імені М.П.Драгоманова Дубчак Л.С. 

У поточному навчальному році основною 

метою діяльності психологічної служби було  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. 

Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога гімназії 

у 2018-2019 навчальному році була робота щодо адаптації дитини до життя в умовах 

медіа та кіберпростору, формування навичок безпечної поведінки у мережі.  

Протягом навчального року проводилась діагностика та аналіз характеро-

логічних особливостей учнів, міжособистісних відносин у класних колективах. 

За 2018-2019 навчальний рік практичним психологом проведено 103 та 

соціальним педагогом 129 індивідуальних консультації. Найбільша частота 

звернення серед учнів старших класів.  

Для учнів 5-их 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.  

Корекційно-розвивальна програма з адаптації п’ятикласників: 

 Прощання з молодшою школою. Мета: познайомити учасників один з одним, 

відчути себе учнем гімназії. 

 Емоції і почуття. Мета: сформувати навички групової взаємодії. 

 Говори про себе добре. Мета: підвищення самооцінки, створення 

доброзичливої атмосфери в колективі. 

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

 Шлях до успіху. Мета: формувати у п’ятикласників уміння долати труднощі, 

досягати успіху. 



26 
 

 

 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. 

Протягом навчального року систематично відвіду-

вались районні і міські семінари, круглі столи та лекції. 

З 1 по 3 жовтня 2018 р. психологічна служба відвідувала 

практичний семінар «Character Development Seminar», який 

організували представники Східно-Європейської гуманітарної 

місії з США та Австрії. 

25-26 жовтня 2018 р. практичний психолог гімназії 

прийняла участь у II Міжнародній конференції з питань 

охорони психічного здоров'я «Психічне здоров'я: глобальні 

виклики ХХІ століття», що відбуласьу Національній 

академії педагогічних наук України. 

27-28 жовтня 2018 р. психологічна служба гімназії 

прийняли участь в роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Псі-фактор. Дитяча психологія», що 

проходила в Київському національному університеті 

Т.Шевченко.  

14 травня в Інституті соціальної і політичної 

психології відбувся II міжінститутський семінар 

«Кіберсоціалізація в умовах інформаційної війни», у якому 

прийняли участь учні гімназії «Діалог», призери міського 

конкурсу-захисту МАН України з психології, Сараненко 

Анастасія, Голікова Валерія та Чепур Іван, виступивши із 

доповідями за результатами власних досліджень. 

На семінарі викладачі та студенти провідних 

українських вузів обговорювали сучасні проблеми безпеки 

особистості у інформаційному просторі, роль медіапрактик 

та соціалізації у забезпеченні даного процесу.  
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Життя в інформаційному суспільстві 

ставить перед особистістю нові виклики, і однією 

із навичок сучасної людини має бути 

медіаграмотність, тобто здатність орієнтуватись у 

медіасередовищі.  

Для розвитку медіаграмотності та 

підвищення емоційного інтелекту психологічна 

служба проводить заняття для учнів 5 класів, 

приурочені до Дня смайла (19 вересня). 

На заняттях, присвячених смайлу, діти 

знайомляться з історією його виникнення, 

обговорюють переваги і ризики використання 

смайлів у повсякденному спілкуванні, 

тренуємось у вербальному та невербальному 

способах вираження емоцій та дізнаються, як 

саме емоції впливають на наше життя. 
 

 

5. Організація виховної роботи в закладі освіти 
 

Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів, що викликана 

потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати 

нові покоління для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення 

економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством. У 

сучасному світі освіта  - складне і багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, 

освоєння і перероблення знань і соціального досвіду. Освіта інтегрує різні види 

навчальної і виховної діяльності, їх зміст в єдину соціальну систему, орієнтує їх на 

соціальне замовлення, на соціальні потреби людства. Серед соціальних інститутів 

суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних позицій. Адже благо 

людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, 

науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежить від якості і 

рівня освіти. 

Національна доктрина розвитку освіти стверджує, що держава повинна 

забезпечити виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до 

українського народу, шанобливо ставиться до національних святинь, української 

мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і національних меншин. 

Отже, викладене підводить до думки, що найактуальнішою проблемою сучасної 

системи освіти, і в першу чергу школи, є проблема виховання. Сучасна школа 

вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, 

форм і методів духовного становлення особистості. 

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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що вимагає визначення головною метою виховання особистості підготовку учнів до 

повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, 

трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша. 

Виховна робота в гімназії проводилась згідно затвердженого річного плану 

роботи гімназії на 2018-2019 навчальний рік і була спрямована на формування 

цілісної особистості всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення, 

вихованої і соціальної, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення 

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору, трудової діяльності та громадської активності, готова до виконання 

обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, сповідує 

європейські цінності. 

З метою виконання завдань і  реалізації основних принципів виховної роботи з 

учнівською молоддю, виховна робота орієнтувалася  на  нормативно-правову базу з 

питань  виховної роботи: «Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», яка схвалена розпорядженням КМ України від 14.12.2016 №988-р, 

накази МОН України від 31.10.2011 №1234 «Про основні орієнтири виховання учнів 

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», затверджена Указом 

Президента України від 13.10.2015 №580/2015, наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді тиа спорту України від 07.08.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій 

щодо порядку виконання державної символіки в навчальних закладах України», 

листи МОН України від 27.07.2012 №1/9-530 «Щодо виховання сучасного 

громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи», від 

09.08.2012 №1/9-557 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та 

виховання». Педагогічний колектив гімназії створює сприятливі умови поліпшення 

рівня виховного процесу, плідно працював над виховною проблемою «Національно-

патріотичне виховання гімназистів в сучасних умовах розвитку і становлення 

України». Для реалізації проблемної теми розроблено план твиховної роботи, який 

охоплює всі напрямки виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні 

свята, різноманітні заходи щодо втілення державних міських і районних програм 

виховання молоді. 

На виконання науково-методичної проблеми адміністрацією гімназії, Радою 

учнівського самоврядування, методичним обєднанням класних керівників 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; 
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 формування культури міжнародних відносин і поваги до українського народу і 

держави, незалежно від національної приналежності; 

 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 готов-

ності до захисту Вітчизни; 

 збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських 

військово-службовців, бійців добровольчих батальйонів, волонтерів та інших 

громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України; 

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

людських взаєминах; 

 вдосконалення ролі органів учнівського самоврядування, створенні творчого 

середовища, зміцненні дисципліни і порядку, безумовному  виконанні Статуту 

гімназії; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

 допомагати учням у свідомому виборі цінностей, у правильному розумінні 

власних переконань; 

 постійно прищеплювати учням вільне від стереотипів мислення, гуманізм та 

інші з-агальнолюдські цінності, прищеплювати гуманізм через конкретні дії: 

«менше слів – більше дії»; 

 привчати дітей до відповідальності, поваги до гідності, прав, свобод, законних 

інтересів людини, екологічної культури, доброти, милосердя, толерантності, 

терпимості, шанобливого ставлення до старших і до сімї; 

 виховання в учнівської молоді національної самосвідомості, налаштованість 

на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, 

які мотивуються любовю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності; 

 забезпечення використання сучасних форм учнівської діяльності, інноваційні 

підходи (проектну діяльність, благодійні акції, волонтерську та просвітницьку 

діяльність) залучати до роботи в тематичних та громадських учнівських 

проектах; 

 організація продуктивної педагогічної взаємодії з дітьми та учнівською 

молоддю для спонукання їх до активного прояву соціальної позиції 

громадянина – патріота; 
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 створення в гімназії алгоритму реагування на випадки насильства серед дітей, 

чітко визначити можливі дії, виробити гімназійний механізм превенції 

насильства, реагування на його прояви та систему допомоги дитині. 

Протягом навчального року виховна робота була спланована та спрямована на 

досягнення головної мети: формування та розвиток соціальнозрілої, творчої 

особистості - громадянина України. 

З метою 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. 

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в 2018-2019 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); 

 екологічних знань (квітень). 

3. Тижні: 

 Олімпійський тиждень та Олімпійський урок (вересень); 

 безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень) 

 у рамках Всеукраїнського тижня права (грудень); 

 до Всеукраїнського тижня громадського здоров’я.. 

4. Заходи: 

 свято Першого дзвоника. Перший урок. День Миру; 
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 відвідав програміст-волонтер з компанії EPAM Systems Валерій Дротенко 

(13.09.); 

 До дня Смайла (19.09.); 

 до Дня захисника України (12.10.);  

 Єдиний урок «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?»; 

 зустрічі 6-Б, 7-Б та 10-А класів з шкільним офіцером поліції; 

 День української писемності та мови (09.11.); 

 Вшанування дати визволення Києва від німецько-фашистських загарбників 

(листопад); 

 конференція до Всесвітнього дня міст «Місто для життя. Урбанізація як 

джерело глобального розвитку та соціальної інтеграції малих міст України» 

(15.11.); 

 конкурсна програма «Зростаємо мужніми» до Дня Збройних Сил України 

(06.12.); 

 до Дня прав людини (10.12.); 

 духовна година «Вогонь скорботи і пам’яті в серці навіки», присвячена Дню 

Гідності та Свободи; 

 урок-реквієм «Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз», присвячений пам’яті жертв 

Голодоморів 1932-1933 років (23.11.); 

 екологічний проект «Мій голос на захист природи» (03-12.12); 

 до Дня учнівського самоврядування (06.12.); 

 змагання «Веселі старти» серед 5-их класів (грудень); 

 зустріч з кандидатом юридичних наук, адвокатом, професором кафедри галу-

зевих дисциплін, факультету політології та права НПУ імені М.Драгоманова 

Дубчак Л.С. для учнів 5-их класів (06.12.); 

 Skype-зустріч за ініціативи Міжнародної зеленої школи зі школярами Ізраїлю 

у рамках проекту «Digital Collaborative Learning» (11.12.); 

 виховний захід «Неси, ґаздо, дідух в хату» (19.12.); 

 свято «Посвята п’ятикласників у гімназисти» (20.12.); 

 Сторіччя Акту Злуки. День Соборності України (22.01.); 

 Проект «Громадський бюджет діти (Evorank)» (24.01.); 

 Лицарський турнір серед учнів 7-х класів (30.01.); 

 змагання з плавання «Першість гімназії «Діалог»-2019» (12-15.02); 

 Міжнародний день рідної мови (21.02.); 

 урок-реквієм «Такі герої не вмирають» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 

(22.02.); 

 Захід до річниці проголошення Карпатської України (15.03.); 

 екологічний творчо-інтелектуальний захід «Фестиваль первоцвітів» (20.03.); 

 проекти з креативного менеджменту (21.03); 

 флешмоб «Ми хочемо миру» (22.03.); 
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 веб-квест «Моя стежка до Кобзаря» для 5-их класів (Шевченківські читання); 

 виставка творчих робіт «Шевченко живе в моєму серці»; 

 «Чути голос учнівської молоді» до 84-річниці Дарницького району (03.04.); 

 до Дня Європи «Зоряне сяйво країн Європи»; 

 День цивільного захисту (квітень); 

 урок пам’яті «Чорнобиль – біль і скорбота України» до 32-річниці аварії на 

ЧАЕС; 

 публічна акція «Планета проти пластику»; 

 вибори депутата учнівського Парламенту Дарницького району (22.05.); 

 змагання з баскетболу «5×5» серед учнів 9-10 класів; 

 День вишиванки (16.05.); 

 презентація дитячих проектів EVORANK (21.05.); 

 свято «Останнього дзвоника». 

Виховна діяльність гімназії як цілісна система, складається із діяльності 

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

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

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

основою наукового керівництва вихованням і освітою. Системний підхід до 

керування процесом виховання передбачає і вимагає постійного контролю, який 

систематично здійснюється в навчально-виховному процесі. 
 

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.  
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Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів 

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

в 2018-2019 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 28.09.2018 року розглядалося 

питання планування виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік, Голова МО 

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 23.11.2018 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 2018-2019 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 2018-2019 навчального року класні керівники:  

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

новаторського педагогічного досвіду.  
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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. 
 

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 2018-2019 

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. 

Перше вересня – це свято всіх, хто навчається і навчає. А ще це радісні 

зустрічі з учнями і колегами і, звичайно, новий етап важливої і кропіткої роботи. А 

для нашої гімназії – це свято особливе. Сьогодні ми маємо повністю реконструйо-

ваний басейн: гарний фасад, сучасну вентиляційну систему, підігрів підлоги, 

гідролізну установку для очистки та дезінфекції води. Всі приміщення ожили і 

мають сучасний вигляд. Адміністрація, педагогічний колектив, учні та батьки 

гімназії давно мріяли про басейн європейського рівня. Ми сьогодні з упевненістю 

можемо сказати, що мрії збуваються, і збуваються вони завдяки турботі і підтримці 

депутата Київської міської ради Лариси Вікторівни Дегтярьової та ТЕС 

«Житлофонду». Шановна Ларисо Вікторівно! Дякуємо Вам за небайдужість, 

підтримку та увагу до проблем гімназії «Діалог», за дієвий відклик на всі наші 

прохання! Бажаємо успіхів у всіх ваших справах і починаннях. Божого Вам 

благословення! 
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11 жовтня, після проведення ремонтних 

робіт, нарешті, розпочав свою роботу басейн 

гімназії «Діалог». Перший урок було проведено 

Белан С.Ю. з учнями 9-Б класу. Адміністрація 

гімназії «Діалог» висловлює щиру подяку 

депутату Київської міської ради Дегтярьовій Л.В. 

за підтримку проекту, спрямованого на зміни на 

краще, а саме: проведення на більш високому рівні 

уроків плавання для учнів гімназії згідно навчального плану та розкладу занять 

проведення спортивно – масової, гурткової та позакласної роботи з фізичної 

культури. 

На початку вересня в гімназії відбувся Олімпійський тиждень. Був проведений 

олімпійський урок для учнів 5-х класів. На уроці була надана інформація про 

Олімпіаду, про олімпійські цінності, про олімпійські символи, про Олімпійців, що 

виступали від України в різних етапах розвитку країни. Після інформаційної 

частини, учнів зацікавили грою на тему «хто знає більше про Олімпіаду». Під час 

гри діти розповідали, що запам′ятали з фактів про Олімпіаду. Урок пройшов у 

невимушеній атмосфері. Діти залишились задоволені новими знаннями. Для учнів 

10 В класу був впроведений флеш-моб, учителями Белан С.Ю., Дроздовою Є.В. Для 

учнів 6–Г класу вчитель Труба С.П. провела гру «Хто швидше». Тиждень був 

насичений цікавими подіями.  
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26 листопада 2018 р. відбулося засідання 

педагогічної ради гімназії з питання адаптації 

учнів 5-их класів до навчання у середній школі. 

Обговорювалися наступні питання  

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. Спостереження за класним колективом; 

проведення дослідження «Вивчення труднощів адаптації школярів»; знайомство з 

сім’ями; вивчення матеріально-побутових умов; громадська думка в класі; 

ставлення учнів до навчання; свідома дисципліна класу; рівень взаємин учнів, 

зайнятість у другій половині дня.  

Забезпечення індивідуально-диференційо-

ваного підходу до учнів: активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках; вивчення організації 

домашньої роботи учнів 5 класу, виявлення 

перевантаження учнів.  

Вивчення читацьких інтересів учнів; аналіз 

вікових, психофізіологічних особливостей молодших школярів; характеристика 

стану здоров’я учнів 5-х класів, розподіл на групи для занять фізкультурою. 

3 квітня у День святкування 84-ї річниці Дарницького району лідери 

учнівського самоврядування та депутати ДПДР нашої гімназії зустрілися з головою 

райдержадміністрації Сергієм Левадою. Разом із ним у зустрічі з учнівською 

спільнотою взяли участь його заступник Петро Захарченко, радники, а також 

начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із громадськістю та ЗМІ 

ДРДА Н.Коляда, начальник Дарницького районного управління освіти 

Є.Списовська. Лідери презентували себе і свої організації, розповіли про свою 

діяльність та поділилися планами. 

Згідно з планом роботи гімназії 4 лютого 2019 р. відбулося засідання 

педагогічної ради з таким порядком денним:  

1. Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти (основна 

доповідь Свирида А.В., заступник директора з виховної роботи).  

1.1. Формування національно-патріотичної свідомості учнів у позаурочний час 

(співдоповідь Пастушенко Л.П., класний керівник 10-В класу).  

1.2. Роль класного керівника в організації виховного процесу в умовах нових 

стандартів освіти (співдоповідь Конопля Н.А., класний керівник 7-А класу).  

2. Основні положення закону Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу». Попередження жорстокості 

серед молоді, профілактика злочинів та правопорушень в учнівському середовищі 

(доповідає Малецька О.О., практичний психолог)є  

3. Про роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності (доповідає Свирида А.В.).  
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4. Стан роботи з обдарованими дітьми. Результати участі учнів гімназії в 

предметних олімпіадах, конкурсах-захистів учнівських робіт МАН (доповідає 

Красна Т.В., заступник директорв з науково-методичної роботи).  

5. Результати успішності в І семестрі 2018–2019 навчального року. Визначення 

претендентів на нагородження Золотою (Срібною) медаллю серед учнів 10-их класів 

2020 року випуску, учнів 11-их класів 2019 року випуску, вручення свідоцтва про 

базову загальну середню освіту з відзнакою учням 9-их класів 2019 року випуску 

(доповідає Міхальова А.В., заступник директора з навчально-виховної роботи).  

Основним доповідачем був заступник директора з виховної роботи Свирида 

А.В., який висвітлив питання виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових 

стандартів освіти. Анатолій Васильович звернув увагу на зміст нормативних 

документів, які регулюють сучасний виховний процес у закладах освіти: Закон про 

освіту, Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Було наголошено 

на необхідності запровадження педагогіки партнерства, обов’язковою умовою якої 

має стати співпраця між усіма учасниками освітнього процесу.  

Співдоповідачами Свириди А.В. стали Пастушенко Л.П. і Конопля Н.А., 

класні керівники 10-В і 7-А класів відповідно, які висвітлили питання формування 

національно-патріотичної свідомості учнів і ролі класного керівника в організації 

виховного процесу, спираючись на власний досвід роботи.  

Про основні положення Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії 

булінгу» та питання попередження жорстокості 

серед молоді, профілактики злочинів та 

правопорушень в учнівському середовищі 

доповіла практичний психолог гімназії Малецька 

О.О. Вона нагадала, що булінг – це діяння 

учасників освітнього процесу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, що вчиняються стосовно неповнолітньої особи. Олеся 

Олександрівна звернула увагу освітян на види булінгу, наслідки цього негативного 

явища для всіх учасників освітнього процесу. Питання щодо стану роботи з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності висвітлив Свирида А.В.  

Доповідач надав інформацію про кількість нещасних випадків з учасниками 

освітнього процесу протягом 2018 року, ознайомив присутніх із планом заходів з 

профілактики нещасних випадків з учасниками освітнього процесу на 2019 рік, 

наголосив на необхідності дотримання правил безпеки, проведення інструктажів з 

правил поведінки та заходів із запобігання травматизму.  

Про стан роботи з обдарованими дітьми та результати участі учнів гімназії в 

предметних олімпіадах, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН доповіла Красна 

Т.В., заступник директора з науково-методичної роботи. Вона звернула увагу на те, 

що школа для того існує, щоб допомогти дитині розвинути в собі здібності до 
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самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови для самостійної роботи. Тому 

учні гімназії беруть активну участь у шкільних, районних, міських олімпіадах, 

турнірах, конкурсах МАН з базових дисциплін. Тамара Валеріївна 

продемонструвала результативність участі учнів гімназії «Діалог» в предметних 

олімпіадах та конкурсах МАН з 2016 по 2018 роки. У цьому навчальному році в 

другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 48 учнів посіли призові місця. На 

ІІ етап конкурсу МАН подано 29 учнівських робіт.  

Про результати успішності в І семестрі 2018-2019 навчального року доповіла 

Міхальова А.В., заступник директора з навчально-виховної роботи. Було надано 

рекомендації головам МО на засіданнях методичних об’єднань обговорити 

результати успішності учнів у І семестрі 2018-2019 навчального року та розробити 

заходи зі створення відповідних умов для навчально-методичного забезпечення 

викладання базових дисциплін, з упровадженням педагогічних інновацій учителів. 

Також було винесено питання про претендентів на нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю серед учнів 10-их класів 2020 року випуску, учнів 11-их класів 

2019 року випуску, вручення свідоцтва про базову загальну середню освіту з 

відзнакою учням 9-их класів 2019 року випуску. За результатами обговорення 

порушених питань було ухвалено відповідне рішення педагогічної ради. 

Результативність підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах та конкурсі-

захисту науково-дослідницьких робіт. 

Останній дзвоник - це свято, яке скликає всю шкільну родину, щоб разом 

порадіти успіхам і досягненням дітей та їх наставників. 31-го травня подвір'я 

гімназії наповнилося веселим гомоном, розмаїттям квітів. Із щирим словом 

звернулася до присутніх директор гімназії «Діалог» Л.П.Кузьминець. Директор 

привітала всіх зі святом, побажала випускникам 9-их і 11-их класів успішно скласти 

іспити і розпочати реалізацію своїх мрій, а батькам подякувала за допомогу та 

підтримку. Лариса Петрівна нагородила грамотами переможців олімпіад, конкурсів і 

спортивних змагань. Вітальні слова звучали із вуст депутата Київради Дегтярьової 

Л.В., яка побажала випускникам, щоб вища освіта стала гарантією майбутнього 

працевлаштування, а батькам подякувала за активну підтримку громадських 

проектів. На святі лунали щирі слова подяки вчителям, пісні, виконувалися 

хореографічні композиції. А випускники закружляли в прощальному вальсі. 

Закінчилося свято останнім дзвінок, дзвінком радості і одночасно печалі. Бажаємо 

всім, щоб літо було світлим і радісним, повним звершень і перемог. 
 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Ось і залишилася позаду безтурботна і весела шкільна пора, контрольні, 

семінари, ДПА… І уже знову на порозі гімназії випускники 9-их класів.  

З особливим хвилюванням гімназисти 

отримували привітання від директора 

Кузьминець Л.П. Лариса Петрівна подякувала 

батькам за підтримку розвитку гімназії, дітям – 

за спортивні досягнення, участь у олімпіадах, 

МАН, у грі «Джура». Разом із класними 

керівниками директор вручила свідоцтва про 

базову загальну середню освіту. Це святкова і 

визначна подія для дев’ятикласників, оскільки вони отримали перший документ, 

який засвідчує про наполегливу щоденну працю кожного учня протягом дев’яти 

шкільних років. Та хіба могли випускники залишити стіни гімназії, не висловивши 

свою вдячність наставникам, котрі змалку плекали, творили із кожної дитини 

особистість. 

26 червня 2019 р. в гімназії зібралися учні, 

учителі, батьки з нагоди особливого свята – 

випускного вечора. Одинадцятикласників важко 

впізнати: дівчата у вечірніх сукнях, а юнаки в 

елегантних костюмах.  

З вітальним словом звернулася до присутніх 

Л.П.Кузьминець. Директор побажала випускникам 

віри у завтрашній день, надії на власні сили, цілеспрямованості, сміливості у 

досягненні мети. У зворушливій родинній атмосфері Лариса Петрівна вручила 

випускникам свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. Долучився 

до привітань випускників і помічник депутата 

Київради Л.В.Дегтярьової Артем Савичев і вручив 

пам’ятні медалі. Щирі побажання у виборі 

життєвого шляху звучали з вуст класних керівників 

Шкоденко Н.М., Маркової Г.М. та Корнелюк Т.Є.. 

Зі словами вдячності звернулися випускники до 

своїх учителів, які навчали їх розумному, доброму, 

вічному, батьків, які завжди були поруч. 

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; 
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 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; 

 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 тютюнопаління в гімназії», 

«Про заборону користування мобільними телефонами та планшетами під час 

освітнього процесу». 

Адміністрація гімназії, педагогічний колектив приділяють багато уваги 

створенню умов для розвитку творчих здібностей учнів. Залежно від індивідуальних 

здібностей та особливостей, кожна дитина має можливість вибору напряму освіти, 

творчого гуртка або спортивної секції за бажанням. 
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Протягом навчального року в гімназії працювали наступні гуртки та спортивні 

секції: 

 екологічний гурток «Юний еколог» - Коржик М.М.; 

 туристсько-краєзнавчий гурток – Шевчук Н.С.; 

 гурток тележурналістики – Лавров Ю.М.; 

 учнівське самоврядування – Куценко В.В.; 

 наукове творче об’єднання «Академія» - керівники вчителі-предметники; 

 гурток «Сокіл» («Джура») - Корнелюк Т.Є.; 

 гурток «Юний стрілок», «Бойова техніка та озброєння ЗСУ», морально-психо-

логічна готовність юнаків до служби у Збройних Силах України – Шило І.І.; 

 вокально-інструментальний ансамбль – Липовець І.С.; 

 секція спортивно-бального танцю – Євтушенко Т.П.; 

 секція карате – Краковяк О.І.; 

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

 секція з волейболу – Дроздова Є.В.; 

 секція з плавання – Белан С.Ю., Дроздова Є.В., Журавльов Ю.М., Труба С.П. 

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. 

Команди класів, творчі колективи, окремі талановиті учні протягом 2018-2019 

навчального року брали участь у гімназійних, районних, міських, всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях та конференціях: 

 свято з відзначення спортивних досягнень учнів Дарницького району (18.09.); 

  змагання «Шкіряний м’яч» серед учнів 2007 р.н. (листопад); 

 у V Конгресі Юних Послів миру Федерації Всесвітнього миру «Усім світом – 

за мир»; 

 у науково-практичній конференції «Модель ООН»; 

 у конференції «Маркетингова освіта – шлях до успіху»; 

 у поетичному фестивалі «На крилах надії», приурочений до 100-річчя Дня 

Соборності України «У єдності сила народу! Боже, нам єдності дай!»; 

 у історико-мистецькому проекті «Україна – соборна»  до 100-річчя 

проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та 

Західноукраїнської Народної Республіки; 

 у районному конкурсі-фестивалі дитячої творчості «Дарниця талантами 

славиться – 2018»; 

 у районному етапі військово-спортивних змагань «Снайпер столиці»; 

 у змаганнях з триболу серед учнів 8-9 класів; 



42 
 

 

 у ІІ (районному) етапі змагань «Шкільна баскетбольна ліга 3×3» серед команд 

закладів освіти Дарницького району; 

 у змаганнях з військово-спортивного багатоборства серед учнів 9-11 класів 

(2001-2003 р.н.) 

 конкурс «Київський вальс» (15.05.); 

 в районних змагань «Сокіл» («Джура») рій гімназії «Діалог» «Козацька варта» 

(25.05.). 

 

6. Робота з основних напрямків виховної роботи 
 

Національно-патріотичне виховання 
 

12 жовтня у гімназії пройшов захід до Дня 

захисника України. Привітала присутніх у залі зі 

святом мужності й самовідданості директор гімназії 

«Діалог» Л.П. Кузьминець. Вона наголосила, що цей 

день символізує зв’язок поколінь, невмирущість 

героїчних традицій нашого народу, бо над нами – 

захист Покрови, Діви Марії, Матері Божої. 

Побажала всім миру, щастя, добра та наснаги на 

успішні починання на користь Вітчизни. На заході лунали вітання для працівників 

гімназії. Згадали також і випускників, які, не шкодуючи власного життя, обороняли 

кордони нашої держави. Патріотичні пісні, вірші про Україну та її захисників, 

танцювальні композиції у виконанні талановитих учнів не залишили байдужими 

нікого в залі. 

23 листопада 2018 р. учні 11-В класу підготу-

вали захід-реквієм до 85-річниці Голодомору 1932-

1933 років. У 1933 році був в Україні великий голод. 

Не було тоді ні війни, ні потопу. А була лише зла 

воля одних людей проти інших. Не віриться, що на 

плодючих просторах шанованої світом житниці 

раптово зник хліб і люди залишилися без зернини. 

Головними причинами Голодомору 1932-1933 років були:  

Суцільна насильницька колективізація;  

Непосильні хлібозаготівельні плани;  

Повернення продрозкладки та примусове вилучення продовольства у селян;  

Небажання селян вступати у колгоспи;  

Терор проти заможних селян – «розкуркулювання»;  

Знищення українців – геноцид. 
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У рамках патріотичного виховання для учнів 

старших класів було проведено конкурсну 

програму «Зростаймо мужніми». До участі були 

представлені команди хлопців 10-х класів. Учні 

продемонстрували свої знання з історії військової 

справи, показали фізичну підготовку, бойовий 

настрій, командний дух. Директор гімназії «Діалог» 

Кузьминець Л.П. нагородила переможців 

почесними грамотами і побажала їм подальших успіхів у освоєнні військової 

справи. Змагання пройшли дружно і весело і в черговий раз засвідчили любов до 

Батьківщини нашого підростаючого покоління. 

29 січня 1918 рік. Це пам’ятна, однак трагічна 

дата для України. П'ятигодинний бій між 4-

тисячним підрозділом російської Червоної гвардії 

під проводом есера Муравйова та загоном із 

київських курсантів і козаків «Вільного козацтва» 

біля залізничної станції «Крути». 29 січня наш 10-А 

клас, мав честь показати й передати події цього 

трагічного дня. Учні доклали багато зусиль та 

емоцій, щоб якнайкраще донести нашим глядачам події битви під Крутами. Ведучі 

описали події 29 січня 1918 року, дівчата та хлопці доповнили виступ віршами і 

танцем. Ми запросили випускниць нашої гімназії Аліну Боженко та Яну Чайченко 

взяти участь у виступі. Вони заспівали пісню «Мальви». Подвиг героїв Крут 

закарбувався у народній пам’яті як приклад 

героїзму та жертовної любові до власної землі. 

Пам’ятаймо про подвиг українських юнаків і ми! 

Герої не вмирають… Цими словами близько 

5 років тому Україна проводжала в останню путь 

своїх синів та дочок , які в найтрагічніший етап 

історії – Революції Гідності - віддали життя за 

рідну країну, за народ. Імена загиблих викарбувані 

у кожного з нас у серці. Ми не повинні забувати, що саме ці люди виступали не за 

свої певні політичні погляди, а за те, щоб в їхніх дітей було мирне небо над 

головою, спокійне та щасливе життя. «Небесна Сотня» своїм життям виборола 

свободу для мільйонів українців і дала можливість будувати нову демократичну 

правову державу. 20 лютого 2019 р. учні 10-Б клас провели урок-реквієм «Такі герої 

не вмирають» для учнів нашої гімназії. Метою заходу було вшанування героїв 

Небесної сотні і воїнів-захисників нашої Батьківщини для яких справедливість, 

гідність, свобода, Україна були не просто словами, а сенсом їх життя.  
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21 лютого, світова спільнота відзначає Міжнародний день рідної мови. Це 

свято було започатковане у листопаді 1999 році на 

сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Воно 

спрямоване на підтримку мовного та культурного 

розмаїття. Заснування Дня рідної мови має велике 

значення, адже за оцінками фахівців із 6000 мов, які 

нині існують, більшість знаходиться під загрозою 

зникнення у найближче десятиріччя. Стало 

традицією відзначати це свято і в нашому навчальному закладі. Організатор свята – 

кафедра української мови. Для гімназистів учні 9–А класу підготували цікаву 

інформацію «Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ», 

присвячену Міжнародному дню рідної мови. Діти дізналися, що українською мовою 

розмовляють близько 45 мільйонів людей, що вона входить до другого десятка 

найпоширеніших мов світу. На уроках звучали вірші про мову. П’ятикласники та 

дев’ятикласники написали диктант «Мова – найцінніший скарб народу».  

Учні 11–Б класу разом із учителем української мови Куценко В.В. презенту-

вали проекти «Слів у мові мільйон». Гімназисти підготували ребуси та кросворди 

«Цікавинки рідної мови». Бібліотекарем Вепренцевою С.І. була підібрана тематична 

виставка художньої та публіцистичної літератури про розвиток та становлення 

рідної мови. Також учні гімназії «Діалог» взяли 

активну участь у Всеукраїнському конкурсі з 

українознавства «Патріот».  

20.лютого 2019 р. на годину патріотичної 

пам’яті «І мовчки сотня непокорених героїв 

відходила у чисті небеса» до бібліотеки №133 

завітали учні 9-Б класу. 

Завідувач бібліотекою К.Г.Іваненко розповіла 

присутнім про те, що п’ять років тому головна площа країни стала символом 

боротьби, символом утвердження прагнень до європейських цінностей, і що за цю 

боротьбу, за нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено страшну ціну: своє 

життя віддали найкращі. Клавдія Григорівна звернула увагу учнів на те, що ми 

сьогодні в скорботі й з великою вдячність згадуємо Героїв світлої пам’яті Небесної 

Сотні, котрі відтепер постійно споглядатимуть з небес за нами та нашими вчинками. 

Всі присутні під спів лемківської пісні «Пливе кача по тисині» вшанували світлу 

пам’ять про тих, хто навічно впав на Майдані за 

нашу свободу. В ході розповіді були використані 

уривки з документальних фільмів та телевізійних 

хронік часів тих подій, а також супроводжувалася 

відео презентацією «День пам’яті Героїв Небесної 

Сотні». 

День 22 січня 1919 р. назавжди увійшов в 

історію як свято Соборності України. Високий 
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принцип соборності своїх земель – найблагородніший у світі ідеал, до якого прагне 

кожна нація. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження 

власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з 

таких сторінок нашого минулого - боротьба українського народу за соборність своїх 

земель. 

29 січня 2019 р. на годину пам’яті «Ще 

юнаки, ще зовсім діти, а навкруги і смерть, і 

кров» до бібліотеки №133 завітали учні 8-В 

класу. 

Завідувач бібліотекою Клавдія Іваненко 

розповіла учням про одну з трагічних сторінок 

нашої історії бій під Крутами, який займає 

особливе місце в нашій пам’яті. Триста молодих 

людей-студентів Київського університету Свято-

го Володимира та учнів гімназії імені Кирило-Мефодіївського братства поклали свої 

голови за волю України. 

Учні прослухали пісню «Бій під Крутами» та переглянули уривки з 

документальних фільмів «Бій під Крутами 29 січня». 

Всі присутні вшанували пам’ять героїв Крут хвилиною мовчання. 

13 лютого 2019 р. на зустріч з учасником 

бойових дій, ветераном військової служби, 

ветераном праці, полковником у запасі Анатолієм 

Васильовичем Галаєм «В серці моєму Афганістан» 

з нагоди 30-річчя виведення військ з Афганістану 

завітали учні 11-В класу. 

     Анатолій Васильович розповів учням про 

свою участь в цій трагічній сторінці нашої історії. 

Афганістан. Одне тільки це слово відбивається різким болем у серцях батьків, які 

так ждали синів із неоголошеної війни, а його основним завданням як командира 

було зберегти життя наших солдат. Учні затамувавши подих слухали розповідь 

офіцера про різні життєві ситуації, які йому довелося пережити в період служби в 

Афганістані. 

     В ході заходу прозвучали пісні афганської тематики. Всі присутні 

хвилиною мовчання вшанували  пам’ять загиблих у цій війні в Афганістані. Захід 

супроводжувався відео-презентацією «Афган. 1979-1989».      

15 березня 2019 р. у стінах гімназії учні 

10-В класу підготували захід до річниці 

проголошення Карпатської України, а саме 80 

років тому, 15 березня 1939 року Карпатська 

Україна проголосила незалежність. Боротьба 

карпатських січовиків проти угорської агресії 

була першим випадком збройного опору 
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гітлерівським планам з перекроювання кордонів у Європі, напередодні Другої 

світової війни. Після Першої світової з падінням старих імперій, територія 

Закарпаття увійшла до складу Чехословаччини. У жовтні 1938 р. було проголошено 

автономію Карпатської України зі столицею в Ужгороді, де постав свій уряд. Для 

захисту краю в Хусті була створена Організація народної оборони «Карпатська 

Січ». В ніч на 14 березня 1939-го на Карпатську Україну напала Угорщина. У 

відповідь на напад 15 березня розпочалося перше засідання Сойму Карпатської 

України, на якому проголошено незалежність та прийнято Конституцію. Держава 

проіснувала недовго, адже січовики дали нерівний бій союзниці Третього Рейху. 

Вишиванка – це наша національна гордість. Ще з сивої давнини відомо, що 

вишита сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі та родової 

пам’яті. За традицією вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, з роду 

до роду як родинна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й нині 

символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до Батьківщини. 16.05.2019 

року в гімназії відбувся День вишиванки. Дрес-кодом дня була вишиванка. І вся 

гімназія замайоріла різнобарвними візерунками української вишивки. У флеш-мобі 

взяли участь не лише учні, а й вчителі та персонал школи. Протягом дня було 

проведено захід «Вишиванки мого краю». 

  

8 травня 2019 р. в День пам’яті та примире-

ння і напередодні Дня Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні до бібліотеки №133 на 

годину пам’яті «Стоїть в скорботі мати-Україна, 

біля могил своїх стоїть» завітали учні 8-Б класу. 

Бібліотекар Віра Буряк розповіла присутнім 

про період, що ввійшов в історію людства як 

Друга світова війна, вона була найкровопролит-

нішою і найжорстокішою, яку коли-небудь знало 

людство. Перемога над фашизмом давалася не легко. Шлях до перемоги був 

тяжким. Він пройшов через окопи і партизанські ліси, підпілля і застінки гестапо, 

розпач і віру. Загинуло у цій війні близько 60 млн. осіб, що нагадує про це лихо 

тисячі обелісків і братських могил. 
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Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих на полях боїв 

Другої світової війни. 

16 травня 2019 р. до Дня вишиванки на 

народознавчу годину «Вишита сорочка – символ 

України» до бібліотеки №133 завітали учні 5-Б класу. 

Бібліотекарі розповіли юним читачам про 

українську народну вишивку – унікальне явище 

культури нашого народу. Звернули увагу присутніх на 

те, що у народній вишивці знаходяться відображення 

думок і настроїв людини, що її творять: краса природи, сподівання на кращу долю, 

людські вірування, символіку речей, позначених візерунком нитки й голки. А також 

про те, що вишита сорочка – це оберіг від біди в буденному житті та на далеких 

дорогах. 

Бібліотекар Віра Буряк розповіла дітям звідки прийшла ця краса та традиція 

вишивати одяг, прочитавши «Легенду про вишиванку». 

В ході заходу учні прослухали українські пісні про вишиванку, та переглянули 

відеокліпи. 
 

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 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 видані такі накази: 

  «Про заборону тютюнопаління в гімназії» (серпень); 

 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів 

гімназії» (серпень); 
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 «Про проведення декади правових знань, профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському 

середовищі» (вересень); 

 «Про попередження проявів жорстокості серед учнів 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 розроблені такі заходи: 

 План заходів щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності 

та негативних явищ в учнівському середовищі гімназії на 2018-2019 

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 2018-2019 навчальному році (вересень); 

 Заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів на 

2018-2019 навчальний рік (вересень); 

 План заходів на виконання Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2018-2019 навчальний рік (вересень); 

 План заходів по попередженню вживання алкоголю, паління та ведення 

здорового способу життя на 2018-2019 навчальний рік (вересень); 

 План заходів по превентивному вихованню дітей та підлітків на 2018-2019 

навчальний рік (вересень); 

 План заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства та попередження проявів 

жорстокості серед учнів на 2018-2019 навчальний рік (вересень); 

 План заходів проведення декади правових знань, профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському 

середовищі; 
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 План заходів проведення декади захисту прав дітей, попередження 

жорстокості та насильства; 

 План заходів у рамках Всеукраїнського тижня права в гімназії; 

 План заходів проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної, 

антитютюнової пропаганди. 

6 грудня 2018 р. працівники бібліотеки №133 

разом з професором кафедри галузевих юридичних 

дисциплін факультету політології та права НПУ імені 

М.П.Драгоманова, кандидатом юридичних наук, 

адвокатом Л.С.Дубчак завітали до учнів 5-их класів на 

диспут «Ваші права, діти. Що ви знаєте про них?» до 

Всеукраїнського тижня права. 

Леся Сергіївна розповіла учням про те, що таке юриспруденція та хто такі 

юристи, а це: адвокати, судді, прокурори та нотаріуси. Але деякі діти вже могли самі 

охарактеризувати юридичні професії. 

В ході диспуту було використано відеоролик на вірш В.Симоненко  

«Ти знаєш, що ти людина» та відеопрезентацію «Права і обов’язки дітей». 

По закінченні диспуту учні отримали домашнє завдання: «Перечитати 

улюблену казку або переглянути мультфільм, і зробити висновок з юридичного 

погляду: «Чи порушено в них права людини?». 

10 грудня 2018 р. світова спільнота святкує 70-

ту річницю прийняття Загальної декларації прав 

людини. Саме цього дня 10 грудня 1948 р. Генераль-

на Асамблея Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

прийняла Загальну декларацію прав людини, яка є 

основою міжнародних стандартів у сфері прав 

людини. Це свято було засноване 4 грудня 1950 р. на 

засіданні Генеральної Асамблеї ООН. На Декларації 

ґрунтується значна кількість міжнародних договорів із прав людини, які мають 

обов'язкову юридичну силу у сфері прав людини у всьому світі. У ній закріплено 

загальне визнання того, що кожна людина народжується вільною у своїй гідності та 

правах. Значимість Загальної декларації полягає не тільки в тому, що вона стала 

першим міжнародним стандартом у сфері прав людини, але й у тому, що вона стала 

підґрунтям для подальшого розвитку ідеї прав людини.  

28 червня 1996 р. Верховна Рада України прийняла Конституцію України, в 

якій відображені всі норми, які проголошені Загальною декларацією прав людини та 

зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. На сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої 

права, які визнані державою та суспільством. Права людини не даруються 

державою, а належать кожному від народження. Всі права людини – громадянські, 

політичні, економічні, соціальні, культурні є універсальними, неподільними, 

взаємозалежними та взаємопов’язаними.  
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Вони є основою людського існування та розвитку. Визначаючи універсальні 

міжнародні стандарти прав людини, ООН встановила, що вони не можуть залежати 

від кордонів і повинні бути однаково забезпечені на різних континентах. Жодна 

країна світу не може вільно порушувати права людини, виходячи зі своїх внутрішніх 

інтересів. І сьогодні, всі ми, кожним кроком, кожним рішенням, спільними 

зусиллями повинні відстоювати та захищати права громадян нашої держави. 

Сьогодні серед основних заходів у всьому світі, присвячених Міжнародному дню 

прав людини, можна назвати засідання круглих столів, міжнародні конференції з 

питань дотримання прав людини, покази телевізійних програм відповідної тематики 

та інше. Відповідно до Указу Президента від 08 грудня 2008 року щороку в тиждень, 

що включає День прав людини, проводиться Всеукраїнський тиждень права.  

10 грудня 2018 р. учнями 10-А класу (Моєсеєнко Тетяна, Івченко Владислава, 

Лілицька Ірина, Равіна Олександра, Хвостик Анастасія, Мільцарик Валентина, 

Шлемко Вероніка, Федоришина Юлія, Кишко Рената, Корнута Анастасія) разом із 

учителем правознавства – Конопля Н.А. була проведена інформаційна лекція для 

учнів 5-10 класів. Протягом Всеукраїнського тижня права з 10 по 14 грудня в 

гімназії відбудуться правоосвітні заходи. 

Морально вихована людина – це людина, яка глибоко усвідомлює саму себе й 

може сама свідомо керувати своїми вчинками, спрямовуючи їх досягнення 

суспільно важливих цілей і підпорядковуючи їх нормам і вимогам людяності. 

Людина, яка має правову свідомість сама 

контролює свої дії. Така людина керується почут-

тям або розумінням свого обов’язку. Обов’язок 

людини – це вимога до неї з боку суспільства, що 

сприймається нею як особисте завдання.  

Не можна уявити морально розвиненої 

людини, якій би не були властиві такі риси, як 

гідність і честь. Тому основним завданням 

виховного процесу в гімназії має бути правове виховання підростаючого покоління, 

формування правової культури майбутніх громадян нашої держави. Над цим і 

працюють у нашій гімназії, формуючи правову культуру дітей не тільки на уроках 

правознавства, а й на позакласній роботі. Одним із ефективних методів є проведення 

декади історії та правознавства, яка відбувається щорічно, і учні з великим 

задоволенням приймають у ній активну участь. У рамках декади історії та 

правознавства учитель правознавства Конопля Н.А. провела різноманітні 

правоосвітні заходи: конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права та потребую їх 

захисту», 5-А клас (22.01.2019). 

Всі роботи, які були представлені учнями, вирізнялися творчістю, 

неповторністю та змістовністю. Конкурс творчих робіт «Конституція класу», 6-А 

клас (24.01.2019). Найкращі роботи учнів були відзначені та нагороджені почесними 

призовими місцями та іменними грамотами: І місце – Гаркавка М., ІІ місце – 
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Загородня Д., Горбашко Д., Савельчук М., ІІІ місце – Бабешко Д., Гаєнко А., 

Солдатченко С., Сторожук О. 

Правовий турнір «Знавці права», 9-ті класи (31.01.2019). І місце – учні 9-А 

класу «Intelekтуали», ІІ місце – учні 9-В класу «Юстиція»», ІІІ місце розділили 

команди учнів 9-Б «Юні правознавці» та 9-Г «Феміда» класів.  

Мета проведеного заходу це: виховувати в учнів інтерес до правових знань; 

розвивати пізнавальний інтерес до предмета; з’ясувати, як учні знають основні 

поняття з правознавства; навчити дітей користуватися своїми правами в різних 

ситуаціях; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки та виховувати 

почуття причетності до процесу творення правової держави в Україні; формувати 

правову культуру школярів.  

По закінченні гри проводилося і змагання між капітанами. В ході якого 

перемогу отримав учень 9-А класу – Назарчук Назарій. Pаходи, які були проведені в 

рамках Декади історії та правознавства, знайшли відгук у серцях і свідомості наших 

учнів. Вищезазначені заходи сприяли підвищенню зацікавленості учнів у вивченні 

правознавства. Робота по формуванню правових відносин продовжується і далі. 

Вона сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння співвідносити в 

життя норми моралі та прав, застосовувати правові знання в повсякденному житті.  
 

Робота в ПАШ ЮНЕСКО  
 

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 2018-2019 навчальному році гімназія «Діалог» продовжує брати участь в 

проекті «Школи миру». 24 жовтня 2018 р. відбулося 

перше заняття «Школи миру» на базі спеціалізованої 

школи №211. Учасниками цього проекту стали учні 9-Б 

класу, які мали можливість познайомитися із діяльністю 

«Школи миру». Робота «Школи миру» була ініційована 

громадськістю під егідою Федерації всесвітнього миру в 

2014 р. Реалізовує цю ініціативу Всеукраїнська 

молодіжна федерація молоді за мир у партнерстві з іншими організаціями. У Школі 

відбувається навчання дітей, які, після проходження курсу та практичного втілення 

отриманих знань через реалізацію власних миротворних ініціатив, стають Юними 

послами миру. 
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20 вересня 2018 р., напередодні Міжнародного дня миру, відбувся V Конгрес 

юних посланців миру «Усім світом – за мир!». Традиційно захід пройшов на 

території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Участь взяли 

понад 450 учнів різних шкіл міста Києва та області, почесні гості, освітяни, Посли 

миру, представники державних установ та громадські діячі. Гімназія «Діалог» є 

однією з шкіл-учасниць цього конгресу. Учні 11-А та 11-В класів Ціпкало Ярослава, 

Галій Роман, Савальєв Олександр, Дудченко Ірина, Радзієвська Анастасія та Демчи-

шин Ірина та учні 9-Б класу Бєляев Ілля, Карапота Марина взяли участь в цій події.  

Захід відкрив чудовий дитячий «Танок миру» з різнокольоровими стрічками та 

повітряними кульками, у якому взяли участь учні з 20 київських шкіл. Після чого 

відбувся яскравий дитячий перфоманс «Янголи над Україною». Перфомансом 

керував відомий львівський художник Левко Скоп. Разом із волонтерами з Японії та 

Південної Кореї діти вирізали з паперу різнокольорових янголів та писали на них 

імена загиблих під час АТО воїнів-захисників України. З янголів створили 

мистецьку інсталяцію в одному із залів музею. На спеціальних бордах діти та гості 

залишили свої побажання на День миру. Урочисте відкриття Конгресу відбулося у 

актовій залі музею національним гімном України, який виконала Наталія Папазоглу 

разом із дітьми.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Представники з різних країн надіслали свої вітання з Днем миру для 

українських школярів. Перший Президент незалежної України Леонід Кравчук та 

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин надіслали свої особисті вітання, які 

було зачитано на Конгресі. 37 учнів отримали почесне звання «Юний Посол миру». 

Зокрема, Галій Роман та Анастасія Радзієвська стали юними послами миру. Діти 

урочисто зачитали обітницю Юних послів миру, обіцяючи і надалі нести культуру 

миру у суспільство та світ. 

15 листопада 2018 р. в гімназії відбулася 

Всеукраїнська конференція, присвячена Всесвіт-

ньому дню міст. Цей день (31 жовтня) проводиться 

щороку з метою привернення уваги широкої 

міжнародної громадськості до проблем світової 

урбанізації та посилення кооперації держав у 

використанні можливостей і вирішенні проблем, 

пов'язаних із цим процесом, щоб забезпечити 

сталий розвиток міст у всьому світі. Всесвітній день 
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міст проходить під загальним гаслом «Краще місто, краще життя». Це міжнародне 

свято приурочене одному з найвидатніших і найбільш складних творінь людства. Не 

секрет, що соціально-економічний розвиток будь-якого міста залежить від його 

урбанізації: наскільки комфортно в ньому жити людям з точки зору безпеки, 

екології, розвиненої інфраструктури, якості надаваних послуг.  

Адже доступ до основних міських послуг є однією з основ стійкої урбанізації і 

соціально-економічного розвитку в цілому. Заходи, що проводяться в цей день, 

присвячені кращому досвіду міського розвитку або окремим проблемам, які 

пов'язані з урбанізацією. Тому кожен рік тема конкретизується по-різному. Тема 

2018 року – «Створення екологічних та стійких міст». План роботи конференції був 

представлений у таких видах роботи: стендова виставка учнівських проектів «Малі 

міста – великі враження» (учні 7-8 класів); робота в локаціях – захист власних 

проектів: проект «Місто-стартапів. Я – Мер найкомфортнішого міста для життя»; 

проект «Відкрий для себе маловідомі куточки України»; віртуальна подорож 

«Мандруємо разом». 

Гостями нашого заходу були:  

 головний спеціаліст відділу з питань позашкільної освіти управління освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – Т.В.Шкаровська; 

 методист з виховної роботи наукового-методичного центру РУО – 

Г.П.Коваленко; 

 помічник депутата Київради в місті Києві Дегтярьової Л.А. – Савичев А.Л.; 

 делегація ЗЗСО с. Кропивна Золотоніського району Черкаської області 

(керівник: Л.А.Филь, відмінник освіти України, вчитель-методист англійської 

мови та учні - представники Козацької Ради навчального закладу);  

 делегація ЗЗСО № 29 міста Чернігова (керівник: І.М.Білецька, заступник 

директора з виховної роботи та представники учнівського самоврядування);  

 делегації навчальних закладів міста Києва: спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням англійської мови №85, навчально-виховний комплекс 

№176, спеціалізована школа №211, гімназія №267, спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням іноземної мови №291, гімназія №315, гімназія 

міжнародних відносин №323 та коледж економіки, права та інформаційних 

технологій університету «Крок».  

Робота конференції пройшла в теплій, дружній, доброзичливій атмосфері. 

Було представлено багато презентацій та проектів, які дали змогу познайомитися із 

маловідомими містами України. Заслухано учнівські роботи з інноваційними ідеями 

про енергоефективне, водоефективне та екологічне місто. Директор гімназії 

«Діалог» Л.П.Кузьминець та керівники заходу Таранченко О.М., Конопля Н.А., 

Кушнір В.С., Максим Т.А. та Куценко В.В. вдячні всім учасникам конференції за 

креативні ідеї, змістовні проекти та щирі побажання. 
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З 29 листопада по 02 грудня 2018 р. учні 9-Б класу (Писаренко Антон, 

Захаричева Анастасія, Гордієнко Анастасія, Штепа Софія, Лимаренко Олександр, 

Фіщук Ілля) брали участь у Х ювілейній конференції старшокласників «Модель 

ООН: Сканді-2018».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема конференції: «Міжнародна кооперація як основний чинник досягнення 

цілей сталого розвитку». В грі приймали участь 28 команд з різних закладів 

середньої та вищої освіти столиці, а також молоді дипломати з Дніпра, 

Кропивницького, Мелітополя, Сєвєродонецька.  

На відкриття завітали представник Фонду ООН в галузі Народонаселення в 

Україні п. Каспер Пік, головний спеціаліст Департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти МОН України п. Оксана Коваленко, керівник освітнього 

напрямку БФ «Восток SOS» п. Юлія Кішенко, а також директори закладів середньої 

освіти м. Києва. Спец-конференцію провів радник із політичних питань Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні п. Юзеф Ланг, а до одного з комітетів завітала 

начальник відділу контролю над озброєннями та нерозповсюдженням департаменту 

міжнародної безпеки МЗС України п. Катерина Біла. День другий, окрім роботи в 

комітетах, став цікавим завдяки проведенню дипломатичного балу. Це неймовірне 

дійство, коли близько дев'яноста пар рухаються залою у вихрі танцю, коли 

різнокольорові спідниці жіночих суконь переливаються усіма кольорами райдуги, а 

чоловічі костюми підкреслюють солідність та важливість заходу. Третій день – 

найскладніший і найважливіший. Відбулася зустріч з керівником Головного 

департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України 

Олегом Канцуровим. Також це день підбивання підсумків, прийняття резолюцій, 

нагородження делегатів і завершення роботи.  
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Туристсько-краєзнавча робота 
 

15 вересня 2018 р. учні 5–В класу вирушили на 

екскурсію «Історичний центр Києва». Разом з клас-

ним керівником і вчителем історії Гаврилюк Ж.М. ми 

поїхали до центра Києва на метро. Екскурсія 

розпочалася біля Золотих Воріт і пам'ятника 

Ярославу Мудрому. Пішки ми пройшлися Містом 

Ярослава до Софійського Собору, потім побачили 

рештки Батиєвих Воріт. Далі учні рушили до Міста 

Володимира, побачили фундамент Десятинної церкви – першого мурованого храму 

держави. Також ми бачили місце, де стояв ідол головного язичницького бога давніх 

киян Перуна. Звідти ми помилувалися мальовничими краєвидами рідного міста і 

спустилися Андріївським узвозу на Поділ. Бачили дуже красиву Андріївську церкву, 

пам'ятник Петру Сагайдачному і Києво-Могилянську Академію. 

16 жовтня 2018 р. учні 7-А та 7-В класів відвідали Національний музей історії 

України у Другій світовій війні, де познайомилися з новою виставкою музейного 

проекту «Український Схід», яка має назву «На 

лінії вогню». В експозиційному просторі зали учні 

побачили пошкоджені та понівечені, але рятівні для 

бійців і волонтерів автомобілі, 27 синьо-жовтих 

прапорів–символів адміністративно-територіальних 

одиниць унітарної Держави, які віщують Перемогу. 

Дорожні знаки і вказівники населених пунктів, що 

раніше креслили лінії мирного розподілу, тепер, 

пошкоджені ворожими обстрілами, позначають умовну межу між війною і миром, 

фотографії та особисті речі учасників бойових дій. 

26 жовтня 2018 р. велика група учнів 7-А, 7-В та 

9-Г класів відвідали Палацовий комплекс Поня-

товських-Лопухіних та музеї Корсунь-Шевченківсь-

кого. При в’їзді в місто ми зупинилися біля 

пам’ятного меморіалу видатному художнику 

І.М.Сошенку. Резиденція в Корсуні – справді один з 

найбільш вражаючих палацово-паркових комплексів в 

Україні. Таких охайних куточків, щоб і архітектура була збережена, і парк був 

доглянутий, у нас в країні одиниці. Корсунський парк – це парк, створений самою 

природою, що різнить його з парками, створеними руками майстрів. Повертаючись 

до Києва, ми зупинилися біля пам’ятного знаку, який є символом об’єднання двох 

українських фронтів в битві під Корсунем під час Другої світової війни. 
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У листопаді учні 9-В класу з класним керівни-ком Ходченковою Ю.В. 

здійснили екскурсію до Будинку Уряду України. Учасникам екскурсії пощастило 

побувати у залі засідань, у якому ухвалюються 

найважливіші державні рішен-ня та прес-центрі, 

де Прем’єр-міністр спілкується з журналістами. 

Також познайомилися з експонатами Музею 

історії урядів України, де представлені оригінальні 

матеріали, пов‘язані з діяльністю колишніх 

керівників урядів, зокрема, документи, нагороди, 

фотознімки, технічні засоби, якими користувалися 

співробітники урядового апарату.  

24-26 березня 2019 р. учні 10-В та 9-В 

класів разом з класними керівниками Л.П.Пасту-

шенко та Ю.В.Ходченковою відвідали місто 

Лева, місто таємничої краси, овіяного легендами, 

надзвичайно багатого своєю архітектурою. 

Вузькі середньовічні вулички, затишні кав`ярні, 

найстаріші храми з їх неповторними інтер’єрами, 

загадкові дворики і кам`яниці… Ми побачили все найцікавіше, що є у місті, те, 

заради чого до Львова приїздять тисячі туристів. 

Учні 5-Б та 5-В класів з класними 

керівниками Ж.М.Гаврилюк та Т.В.Кузьминець 

здійснили поїздку до одного з найтаємничих міст 

України - Чернігова, а саме в Національний 

архітектурно-історичний заповідник «Чернігів 

стародавній».  

22 квітня 2019 р. 

учні 5-А класу з класним керівником В.А.Буряк 

відвідали Музей науки і техніки «Експериментаніум» 

− місце, де наука стає цікавою! Учні мали змогу 

безпосередньо брати участь в експериментах, 

дослідах та інших пізнавальних діях. Переглянули 

науково-розва-жальні шоу, багато інтерактивних 

експонатів захопливо ілюстрували закони механіки, магнети-зму, оптики, акустики 

та природні явища, а також велика кількість 

оптичніх ілюзій і головоломок, ігрових атракціонів, 

лазерний та дзеркальний лабіринти. 

25 квітня 2019 р. учні 6-Г класу разом з 

класним керівником М.М.Коржик провели 

незабутню екскурсію до Національного ботаніч-ного 

саду імені М.М.Гришка НАН України міста Києва. 

Ботанічний сад входить до природно-заповідного 
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фонду України і є об'єктом комплексної охорони, належить до земель природного та 

історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання 

держави. 

Під час травневих свят учні 7-Б класу разом з класним керівником 

Н.І.Слєпаковою відвідали одне з найгарніших міст України - Кам’янець-Подільсь-

кий. Весь час нас супроводжувала гід, яка розповідала нам про історію міста тайого 

фортеці. Також, крім Кам’янець-Подільської фортеці учні побували у музеї 

старожитності, музеї мініатюр замків України, у Кришталевій печері та у 

Хотинській фортеці.  

АНАЛІЗ 

проведення позакласних заходів класними керівниками у 2018-2019 н.р. 
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у
зе

ї 
 

м
. 
К

и
єв

а 

Екскурсії 

К
у

л
ь
тп

о
х

о
д

и
 в

 

те
ат

р
и

 м
іс

та
 

та
 б

іб
л
іо

те
к
у

 №
1

3
3

 

В
сь

о
го

  

п
р

о
в
ед

ен
о

 з
ах

о
д

ів
 

П
о

 К
и

єв
у

 т
а 

К
и

їв
сь

к
ій

 о
б

л
. 

П
о

 У
к
р

аї
н

і 

1. 5-А Буряк В.А. 1   1 2 

2. 5-Б Кузьминець Т.В 1 2 1 3 7 

3. 5-В Гаврилюк Ж.М.  2 1  3 

4. 5-Г Юр Л.О.  3  1 4 

5. 6-А Лінник І.А.  5  1 6 

6. 6-Б Мельник О.К.  2 4  2 8 

7. 6-В Філаретова А.О.  1 2 1  4 

8. 6-Г Коржик М.М.  4   4 

9. 7-А Конопля Н.А. 2 4 1 1 8 

10. 7-Б Слєпакова Н.І.  2 1  3 

11. 7-В Таранченко О.М. 3 6 1 1 11 

12. 8-А Грудова Л.Р.   4  3 7 

13. 8-Б Мегрін Н.М. 1 3  3 7 

14. 8-В Крижановська Н.М.  5  1 6 

15. 8-Г Маркова І.А.  5  1 6 

16. 9-А Крижанівська О.Б.  2  2 4 

17. 9-Б Шевчук Н.С. 1 5  3 9 

18. 9-В Ходченкова Ю.В. 2  1  3 

19. 9-Г Колісник А.В.  4 1 1 6 

20. 10-А Сердюк А.М.  2   2 

21. 10-Б Толстенко Л.М.  5  1 6 

22. 10-В Пастушенко Л.П.  2 1  3 

23. 11-А Шкоденко Н.М. 1    1 

24. 11-Б Маркова Г.М.  2   2 

25. 11-В Корнелюк Т.Є.  5  1 6 

Всього: 15 78 9 26 128 
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Зміст заходу 

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

Класи 
Кі-

ть  
Класи 

Кі-

ть  

Всь

ого 
Класи 

Кі-

ть  
Класи 

Кі-

ть  

Всь

ого 

 

ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ М. КИЄВА: 

Козацьке селище «Мамаєва Слобода» 6-Б 28   28      28 

Літературно-меморіальний музей 

М.Булгакова 

11-А 14   14      14 

Музей історії України у Другій світовій 

війні 

7-А, 7-В 47   47      47 

Музей історії Урядів України   9-В 21 21      21 

Музей медуз      7-В, 9-В 33   33 33 

Музей історичних коштовностей 

України 

     6-Б, 6-В 49   49 49 

Музей «Київ в мініатюрі»      8-Б 10 7-А, 7-В 28 38 38 

Музей сучасного мистецтва України        9-Б 29 29 29 

Музей історії туалету        5-Б 27 27 27 

Музей популярної науки і техніки 

«Експериментаніум» 

       5-А 23 23 23 

ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 

Парк «Партизанська Слава» 9-Б 26   26   7-В, 8-А, 8-В,  

8-Г, 9-А 

184 184 210 

«Древній Поділ» 9-Б 28   28      28 

Історичний центр Києва 5-В 23   23      23 

Профорієнтаційний захід 9-Б 29   29      29 

Навчально-науковий ангару 

Аерокосмічного інституту НАУ 

6-А 24   24      24 

Планетарій ТЦ «New Way» 8-Г 26   26      26 

Планетарій «Атмосфера»        5-В 23 23 23 

Бібліотека №133 7-В, 8-А, 8-В, 

9-Г, 11-В 

125 7-А, 7-В, 8-Б, 8-Г, 9-

Г, 10-Б 

157 282 6-Г, 7-А, 7-Б, 

7-В, 8-А, 8-Б, 

8-В, 8-Г, 9-Б, 

10-Б, 11-В 

297 5-Б, 7-А, 7-В,  

8-А, 8-В, 9-А, 9-

Б 

191 488 770 

Публічна бібліотека №160 сімейного 

читання 

5-Г 32   32      32 

Кондитерська фабрика «Рошен» 6-Б 30   30      30 

Завод «Кока-кола» 6-В, 6-Г, 8-Б,  

8-В 

101 7-В 31 132   6-А 25 25 157 

Фабрика ялинкових прикрас (смт. 

Клавдієво-Тарасове) 

  5-Б, 6-А, 6-Б 48 48      48 

м. Корсунь-Шевченківський 7-А, 7-Б, 9-Г 44   44      44 
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м. Переяслав-Хмельницький 6-В, 8-Г 50   50      50 

м. Біла Церква 6-А, 6-Б 37   37      37 

Національний економічний університет 

імені В.Гетьмана 

     10-Б 25   25 25 

Національний торгово-економічний 

університет 

     10-Б 23   23 23 

Національний університет культури і 

мистецтв 

     11-В 22   22 22 

Льодовий стадіон      9-Б 29 9-Б 26 55 55 

Ботанічний сад ім. Гришка        6-Г 24 24 24 

Телеканал «Прямий»        6-А 14 14 14 

Київський зоопарк        6-Г 20 20 20 

ЕКСКУРСІЯ ПО УКРАЇНІ: 

м. Львів      9-В, 10-В 22   22 22 

м. Житомир        6-В 20 20 20 

м. Радомишль        7-А, 7-В, 9-Г 44 44 44 

м. Кам’янець-Подільський, Хотин        7-Б 22 22 22 

м. Чернігів        5-Б, 5-В 46 46 46 

КУЛЬТПОХОДИ: 

Київська академічна майстерня 

театрального мистецтва «Сузір’я»   

  5-Б, 6-А, 6-Б 79 79      79 

Національний драматичний театр імені 

І.Франка 

  9-А 23 23   10-Б 17 17 40 

ТРЦ «Дрім таун»   9-Б 17 17      17 

Кінотеатр «Візорія»   11-В 17 17   5-Б, 5-Г, 6-Б,  

7-А, 8-А, 8-Б, 8-

В, 8-Г, 9-А, 9-Г 

187 187 204 

Боулінг-клуб «Максимум»   5-Б 22 22      22 

Квест-кімната «Замок дракона»   5-А 18 18      18 

Національний академічний театр 

російської драми імені Л.Українки 

     8-А, 8-Б, 9-Б 39   39 39 

Київський академічний Молодий театр      7-В 10   10 10 

Молодіжний театр на Подолі      8-А, 8-Б 20   20 20 

Кінотеатр «Multiplex»      9-Б 22   22 22 
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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 М.М.Коржик. 

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. 

З 3 по 12 грудня у гімназії проведено конкурс 

екологічного проекту «Мій голос на захист 

природи». Участь у конкурсі маєглибоке моральне 

значення, томущо дає можливість допомогти дітям 

навчитися бути уважними до світу, що оточує їх; 

побачити в ньому те, що вимагає любові та захисту. 

Близько 200 гімназистів виготовили екологічні 

проекти: новорічні іграшки, різдвяні композиції, 

настінні різдвяні вінки, сувеніри та ялинки зі штучних і природних матеріалів, 

малюнки. Сорок шість робіт дітей було подано на районний етап конкурсу. 

Проведення таких заходів сприяє збереженню зеленого багатства хвойних лісів, 

виховує у підростаючого покоління бережливе ставлення до природи. 
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20 березня 2019 р. у гімназії відбувся екологічний творчо-інтелектуальний 

захід «Фестиваль первоцвітів». Ми підтримали Всеукраїнську екологічну акцію 

«Збережемо первоцвіт!». Наша екологічна робота 

полягає у проведенні фестивалю, бесід про 

ранньоквітучі рослини, виставка плакатів, конкурс 

листівок, які містять призив проблеми знищення 

первоцвітів, конкурс творчо-художньої композиції 

та конкурс малюнка «Портрети первоцвітів». До 

категорії первоцвіти або ранньоквітучі рослини 

належать: підсніжник білосніжний, проліска дволиста, шафран сітчастий, конвалії, 

фіалки, сон-трава, горицвіт весняний.  

Саме цей перелік весняних квітів відносяться до категорії рідкісних і 

зникаючих видів рослин, що занесені до Червоної книги України. На жаль, 

первоцвіти зникають внаслідок масового розорювання земель, забруднення місць 

існування або внаслідок надмірного збирання квітів населенням у букети. Зірвавши 

три рослини первоцвіту – означає, що ви загубили близько 50-ти насінин, які в 

майбутньому дали б нове покоління.  

Згідно чинного законодавства, здійснюючи торгівлю рідкісними та 

зникаючими видами рослин та їх частинами, громадяни порушують закони України: 

«Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про Червону Книгу України», Оперативна робота нашої держави полягає у 

припиненні торгівлі первоцвітами, складання протоколів на порушників, 

проведення рейдів, патрулювання на ринках разом з працівниками поліції. Згідно 

постанови від 07.11.2012 №1030  «...розмір компенсації за шкоду, становить від 49 

до 62 грн за одну рослину». Згідно ст. 88-1 КУпАП: «... тягне за собою накладення 

штрафу від 1700 до 3655 грн із конфіскацією незаконно добутого». Пам'ятайте - 

купуючи рослину, занесену до Червоної книги України, Ви стаєте співучасником 

злочину. 

21 березня 2019 р. на екологічну годину «Вода 

для кожного життя, нема без неї майбуття» до 

бібліотеки №133 завітали учні 8-Б класу та Голова 

Київської міської організації Українського товариства 

охорони природи, академік, дійсний член Української 

екологічної академії наук, Лицар України, Заслуже-

ний працівник сфери послуг, почесний президент Асоціації пляжного футболу м. 

Києва Щепець М.С. 

Микола Степанович розповів присутнім про те, що на Землі катастрофічно 

зменшуються запаси питної води, звернув увагу учнів, що вода в природі ніколи не 

буває чистою, в ній містяться розчинні мінеральні солі, гази, часточки 

мікроорганізмів, що без води абсолютно неможливе життя на Землі. 
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Пан Микола відповів на запитання учнів про екологічний стан водойм 

Дарницького району, як краще зберегти запаси води та яку воду корисно вживати? 

В ході заходу було використано відеоролик «10 цікавих фактів про воду». 

18 квітня 2019 р. на екологічний урок-

подорож «Збережем природу – збережем 

здоров’я» до Дня довкілля до бібліотеки №133 на 

зустріч з Головою Київської міської організації 

Українського товариства охорони природи, 

академіком Міжнародної академії, дійсним членом 

Української екологічної академії наук, Заслуже-

ним працівником сфери послуг, екологом Щепцем 

Миколою Степановичем завітали учні 8-В класу. 

Микола Степанович розповів присутнім про те, що впродовж останніх 

десятиріч значно погіршився стан довкілля та загострилася проблема боротьби з 

його забрудненням не тільки в Україні, а й в усьому світі. Пан Микола звернув увагу 

учнів на те, що для України принесла дуже велику шкоду аварія на ЧАЕС, яка 

набула рівня екологічної катастрофи, а також про викиди в атмосферу спричинених 

автотранспортом, забруднення води та ґрунту – все це впливає на стан довкілля 

нашої держави. Микола Степанович розповів гімназистам про дуже велику загрозу 

для довкілля, що несе утворений в Тихому океані острів сміття. 

В ході заходу були використані уривки з документального фільму 

«Забруднення 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.  

На початку вересня в гімназії відбувся Олімпійський тиждень. Був проведений 

олімпійський урок для учнів 5-их класів. На уроці була надана інформація про 

Олімпіаду, про олімпійські цінності, про олімпійські символи, про Олімпійців, що 

виступали від України в різних етапах розвитку країни. Після інформаційної 

частини, учнів зацікавили грою на тему «хто знає більше про Олімпіаду».  

Під час гри діти розповідали, що запам′ятали з фактів про Олімпіаду. Урок 

пройшов у невимушеній атмосфері. Діти залишились задоволені новими знаннями. 

Для учнів 10-В класу був впроведений флеш-моб, учителями Белан С.Ю., 

Дроздовою Є.В. Для учнів 6–Г класу вчитель Труба С.П. провела гру «Хто 
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швидше». Тиждень був насичений цікавими подіями. Кафедра фізичної культури 

бажає всім здоров′я та подальших успіхів. 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

18 вересня 2018 р. відбулось свято з відзначення спортивних досягнень учнів 

Дарницького району. На святі були нагородженні 

учні, що досягли успіхів в спорті на світовому рівні. 

Серед них була і наша учениця 5-го класу, 

Самойленко Олександра. Олександру привітали і 

нагородили грамотою та кубком. На святі дітей 

привітали танцями та піснями, що присвячувались 

спорту. Захід був насичений та цікавий. Ми 

бажаємо Самойленко Олександрі подальших успіхів 

у спорті та ще більших досягнень. 

Спорт - це сила, краса і дисциплінованість! 

Кафедра фізичної культури вітає нашу 

команду футболістів під керівництвом вчителя 

Белан С.Ю., які на початку навчального року 

вибороли перший трофей та посіли перше місце в 

районних змаганнях «Шкіряний м’яч» серед учнів 

2007 р.н. у своїй підгрупі. Бажаємо нашим 

спортсменам подальших перемог, успіхів та 

великих досягнень! Склад команди: Дьордяй Тимофій (6-Б), Огінський Олександр 

(6-Б), Алікберов Максим (6-Б), Мариненко Андрій (6-Б), Гарбузов Давид (6-

А), Рекечинський Назар (5-Б), Борисовець Ярослав (5-Б), Комашня Михайло (5-В), 

Поплавець Данило (5-В), Федорійчук Артем (5-В), Омельяненко Владислав (5-

Б), Дзендзель Владислав (6-Б). 

У грудні 2018 р. в нашій гімназії пройшли 

змагання «Веселі старти» серед 5–их класів. Діти 

уважно слухали і завзято відтворювали завдання, 

поставлені вчителем. Це були різноманітні 

естафети і завдання на увагу. В усіх змаганнях є 

переможці і переможені, тому місця 

розподілились, таким чином: І місце – 5–Г клас, ІІ 

місце – 5–Б клас ІІІ місце – 5–В клас, IV місце – 5–А клас. 
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З 12 по 15 лютого в нашому басейні 

відбулись змагання з плавання «Першість 

гімназії «Діалог» - 2019». Це перший 

конкурсний захід, проведений після 

капітального ремонту басейна. У ньому взяли 

участь близько 90 учнів з 5 по 11 клас. Завдяки 

ретельній підготовці гімназистів змагання 

пройшли на високому рівні. Учасники мали змогу показати свої вміння у трьох 

стилях плавання: кроль на грудях, кроль на спині, брас. Переможці були 

нагородженні медалями та грамотами. 

У нашій гімназії проходила декада фізичної культури «Молодь обирає 

здоровий спосіб життя». Тиждень був насичений і цікавий. У рамках декади 

фізичної культури були проведенні змагання з футболу серед 6-7 класів та 8-9 

класів. У підгрупі 6-7 класів: І місце виборола команда 7–Б класу, ІІ місце - 7–А 

класу, ІІІ місце - 6–Б класу. У підгрупі 8–9 класи: І місце - 9–Г класу, ІІ місце - 9–Б 

класу, ІІІ місце - 8–В класу.  

Для учнів 6-их класів відбулася естафета «Ми за здоровий спосіб життя». 

Команди старанно виконували всі конкурсні завдання. Діти були задоволенні і 

отримали позитивний досвід. Призові місця було розподілено серед команд таким 

чином: І місце – 6–В класу, ІІ місце – 6–А класу, ІІІ місце – 6–Г класу.  

Також відбулися змагання з волейболу. Участь у них взяли команди 9-10 

класів. Змагання закінчилися з такими результатами: І місце посіла команда 9-А 

класу, ІІ місце - 9–В класу, ІІІ місце - 9–Б класу.  

Серед команд 7-8 класів змагання були запеклими: І місце - 8–В класу, ІІ місце 

- 8–А класу, ІІІ місце - 7–А класу.  

Для учнів 5-их класів проведені уроки на тему: «Здоровий спосіб життя». Діти 

переглянули презентації, підготовлені ученицями 9-Б класу Голіковою Валерією та 

Сараненко Анастасією, взяли участь у вікторині та жваво відповідали на запитання, 

пов'язані з темою здоров'я.  

Декада закінчилася конкурсом команд 10-их класів на підтримку Всеукраїнсь-

кого проекту «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Захід пройшов на високому 

рівні. Кафедра фізичної культури дякує Валентині Василівні за плідну працю та 

допомогу в організації заходу, а також учням 10-х класів,їх класним керівникам. 

Всім бажаємо міцного здоров'я та успіхів. 
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ПІБ учня Клас МІСЬКИЙ ЕТАП  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕТАП  МІЖНАРОДНИЙ ЕТАП 

Борисовець  

Ярослав Ярославович 

5-Б   Міжнародні змагання з футболу – ІІ місце, 

найкращий захисник змагань 

Лисенко Вікторія Олегівна 5-Б Міські змагання з плавання – ІІІ місце   

Мартинова  

Анастасія Олексіївна 

5-Б   Міжнародні змагання з сквош – ІІ місце 

Омельяненко  

Владислав Євгенович 

5-Б Чемпіонат Києва з самбо – ІІ місце   

Самойленко 

Олександра Вікторівна 

5-Б  Чемпіонат України з вейкбордінг - І 

місце 

Чемпіон світу з вейкбордінг 

Васюк  

Катерина Олександрівна 

5-В   Інтернаціональний танцювальний фестиваль 

«Балтік Бріз» (Латвія, Норвегія) – Гран-прі 

Журід  

Дар’я Сергіївна 

6-В  Всеукраїнські змагання «Кубок Олімпа» 

- І місце, «Кубок Панської гори» - І місце 

Учасник багатьох міжнародних змагань 

Зубатіна  

Надія Віталіївна 

6-В Міський конкурс з танців «Феєрія 

мистецтв 2019» (Київ) – І премія 

  

Мамонтова 

Єлизавета Владиславівна 

6-В Міський конкурс з танців «Феєрія 

мистецтв 2019» (Київ) – І премія 

  

Савченко 

Софія Олександрівна 

6-В Міський конкурс з танців «Феєрія 

мистецтв 2019» (Київ) – І премія 

  

Петренко  

Єлизавета Костянтинівна 

6-В  Всеукраїнські змагання з дзю-до – ІІ 

місце 

 

Бондарева  

Аліна Андріївна  

7-В  Чемпіонат України з художньої 

гімнастики (Дніпро) – І місце  

 

Павлов 

Дмитро Юрійович 

8-Б   Учасник міжнародних змагань з футболу: 

Іспанія (Барселона) – ІІ місце, Болгарія – ІІ м 

Терещенко 

Владислав Іванович 

8-Б Кандидат у майстри спорту зі спортінгу  Учасник міжнародних змагань зі спортінгу 

(Польща, Угорщина) 

Гребенюк  

Владислав Юрійович  

9-В   Міжнародний турнір з регбі «Кубок посла 

Франції» - І місце 

Голодненко  

Олександр Олегович  

9-В Чемпіонат Києва ММА з кікбоксингу – І 

місце 

  

Лорткіпанідзе  

Сніжана Романівна  

9-Г Кубок Києва з художньої гімнастики – ІІ 

місце 

  

Тітов 

Данило Пилипович  

9-Г   Міжнародний турнір з футболу «Pirin Cup» 

(Болгарія) - ІІІ місце 

Щербина Владислав  9-Г Чемпіонат Києва з футболу – І місце    

Войцехівська 
Анастасія Сергіївна 

10-А  Чемпіонат України з плавання в біластах  

Волинець  

Павло Андрійович  

10-А Чемпіонат м. Києва з футболу ФК 

«Спарта» - ІІ місце 

  

Жукова  

Наталія Сергіївна  

11-Б  Чемпіонат України з синхронного 

плавання (Харків) – ІІ місце  
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Охорона праці 
 

Адміністрацією гімназії розроблено: 

 Програму комплексних заходів щодо поліпшення безпеки життєдіяльності, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2018-2019 навчальний рік; 

 План заходів щодо поліпшення роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності на 2018-2019 навчальний рік; 

 План роботи з профілактики дитячого травматизму і збереження здоров’я та 

життя дітей і підлітків в 2018-2019 навчальному році; 

 План заходів по попередженню дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму на 2018-2019 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 2018-2019 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); 

  «Про посилення профілактичної роботи щодо безпеки життя і здоров'я 

учнів й працівників на кінець 2018-2019 навчального року та під час літніх 

канікул» (травень); 

 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 

2018-2019 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); 
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 «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 запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів гімназії 

під час зимових канікул» (грудень). 

Відповідно до наказів по гімназії від 10.10.2018 №288 «Про проведення 

навчання та перевірку знань новоприбулих працівників з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки» проведено 8 жовтня 2018 року о 

15.10 навчання та перевірку знань новоприбулих 3 працівників з питань безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки. 

АНАЛІЗ 

травматизму серед учнів та працівників у 2018-2019 навчальному році 

№ 

з/п 
Клас 

ПІП  

класного керівника 
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1. 5-А Буряк В.А.  1  1 

2. 5-Б Кузьминець Т.В  1  1 

3. 5-В Гаврилюк Ж.М.  2  2 

4. 5-Г Юр Л.О.     

5. 6-А Лінник І.А.  1  1 

6. 6-Б Мельник О.К.  1   1 

7. 6-В Філаретова А.О.      

8. 6-Г Коржик М.М.     

9. 7-А Конопля Н.А.   1 1 

10. 7-Б Слєпакова Н.І. 1 1  2 

11. 7-В Таранченко О.М.  1  1 
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12. 8-А Грудова Л.Р.  1   1 

13. 8-Б Мегрін Н.М. 1  1 2 

14. 8-В Крижановська Н.М.     

15. 8-Г Маркова І.А.     

16. 9-А Крижанівська О.Б.  2 1 3 

17. 9-Б Шевчук Н.С.     

18. 9-В Ходченкова Ю.В.     

19. 9-Г Колісник А.В.     

20. 10-А Сердюк А.М.  1  1 

21. 10-Б Толстенко Л.М.     

22. 10-В Пастушенко Л.П. 1 1  2 

23. 11-А Шкоденко Н.М.     

24. 11-Б Маркова Г.М.     

25. 11-В Корнелюк Т.Є.     

Всього серед учнів: 5 11 3 19 

 Педагогічні працівники  5  5 

 Технічні працівники  1  1 

Всього: 5 17 3 25 

 

Діяльність учнівського самоврядування у 2018-2019 навчальному роках 
 

Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, 

яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи 

саме з таких позицій, у гімназії створено організацію учнівського самоврядування. 

Дитяче самоврядування  дає можливість кожному учневі показати себе, реалізувати 

свої ідеї і здібності, готує учнів жити в сучасному суспільстві, забезпечує розвиток у 

підлітків самостійності в ухваленні і реалізації рішень для досягнення групових 

цілей. 

Мета організації: виховання громадянина-патріота України, підготовленого до 

життя, з високою національною свідомістю, який здатен побудувати громадянське 

суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, 

толерантність та повага до прав людини. 

Завдання учнівського самоврядування: 

 участь у розробці плану роботи гімназії на новий навчальний рік; 

 підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань, літератур-но-

музичних композицій; 

 забезпечення порядку в гімназії, організація чергування в закладі, у класах; 

 організація дозвілля на перервах; 

 проведення конференцій, виставок; 

 проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності 

учнівських колективів. 
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 Напрями учнівського самоврядування:  

волонтерський, інформаційний (інформування учнів про проблеми гімназії та 

шляхи їх вирішення, про участь учнівського колективу у шкільних, районних, 

обласних, всеукраїнських заходах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах, фестивалях; 

робота сайту гімназії);  

участь у дитячому проекті EVORANK; 

   

 

екологічний;  

спортивний (організація та проведення спортивних змагань).  

Одним із пріоритетних напрямків діяльності 

органу учнівського самоврядування є участь у 

волонтерському русі, роботу якого координувала 

комісія соціального захисту та милосердя під 

керівництвом Здорової Ярини. Цього року наша 

гімназії долучилася до акцій «Янголи для воїнів», 

«Ми хочемо миру». Не менш важливим 

напрямком волонтерського руху є допомога онкохворим дітям. У рамках акції 

«Подаруй частинку серця» учнівським самоврядуванням було проведено благодійну 

ярмарку, кошти з якої передано в Інститут раку на лікування Саморядової Ксенії. 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-дисциплінарна комісія, яку очолю-

вала президент гімназії Вінтоненко Катерина,      

здійснювала роботу, спрямовану на вироблення в 

учнів свідомого ставлення до навчання; організовувала 

консультаційну допомогу з предметів; брала участь  у 

проведенні дня учнівського самоврядування, виборів 

депутата Дитячого парламенту, предметних тижнів, 
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місячників, олімпіад, конкурсів, квестів; випускали газети до пам’ятних дат; 

організовували чергування учнів під час проведення масових заходів.  

      
 

Комісія «Здоров’я та спорту» під керівництвом Кирика Євгена активно  

агітувала за здоровий спосіб життя, допомагала в проведенні шкільних  спортивних 

змагань,  «Олімпійського тижня» та тижня «Громадське здоров`я». 
 

  
 

Комісія «Дозвілля» разом з її керівником Штепою Софією привітала учителів 

із Днем учителя та 8 березня. Організувала і провела новорічну дискотеку, конкурс 

«Козацькі розваги» до Дня Захисника Вітчизни, святковий концерт до дня 

Українського козацтва. Надавала допомогу у проведенні Дня Святого Валентина, 

тижня Миру, Дня Європи, Дня рідної мови та Дня Вишиванки. Проводила активну 

роботу по залученню учнів до різних форм виховної діяльності.  
 

   
 

Інформаційна комісія, яку очолювала Бондаренко Олена, працювала над 

постійним інформуванням учнів про визначні події шкільного життя. Здійснювала 

випуск плакатів, стіннівок. 

Фінансово-трудова комісія під керівництвом Гончарук Єлизавети залучала 

учнів до бережливого ставлення до природи, сприяла озелененню класних кімнат і 
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шкільних приміщень; проектувала роботу із збереження чистоти довкілля, 

підтримала екологічний проект «Мій голос на захист природи». 
 

              
 

Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до 

суспільних справ. Учнівське самоврядування робить життя гімназистів змістовним, 

насиченим, цікавим. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша 

гімназія не тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму, порядності. 

Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу, допомагати один 

одному. Гімназія керується інтересами і проблемами дітей, стає улюбленим місцем, 

де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям. 
 

Співпраця з бібліотекою №133 
 

Гімназія «Діалог» протягом багатьої років активно співпрацює з дитячою 

бібліотекою №133 згідно бібліотечного Проекту «Звитяжці слова». Протягом 2018-

2019 навчального року проведено наступні заходи: 

№  Дата Клас Захід 

1 27.09. 11-В Година пам’яті «А над Бабиним Яром, не змінившись нітрохи, у 

скорботній задусі все людство стоїть»  

2 08.10. 10-Б Літературна година «Тернова гілочка трагічної долі» до 150-річчя від 

народження Л.М.Старицької-Черняхівської  

3 11.10. 8-В Історична година «Ми славу козацьку несем у віки»  
 

4 16.10. 8-А Літературна година «Під знаком історії: світ Осипа Назарука» до 135-

річчя від дня народження 

5 06.11. 8-Б Історична година «Битва за Дніпро та визволення Києва: невідомі 

миттєвості війни» 

6 08.11. 7-В Мовознавча година «Лунає прекрасна наша мова» 
 

7 22.11. 8-Б Година пам’яті «Прости нас, пам’яте, прости» 
 

8 28.11. 11-В Літературна година «Із чорної прірви – в безсмертя» до 110-річчя від дня 

народження Василя Барки 

9 04.12. 10-Б Літературна година «Неперевершений знавець народного життя» до 180-

річчя від дня народження І.С. Нечуя-Левицького 

10 04.12. 9-Г Історична година «Загибель гетьманської столиці» до 310 річниці 

Батуринської трагедії 

11 06.12. 5-ті 

класи 

Диспут «Ваші права, діти. Що ви знаєте про них?» до Всеукраїнського 

тижня права працівники бібліотеки №133 разом з професором кафедри 

галузевих юридичних дисциплін факультету політології та права 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 

кандидатом юридичних наук, адвокатом Л.С.Дубчак  
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12 17.12. 7-А Літературна година «Співець козацької слави» до 160-річчя від дня 

народження Адріана Кащенка 

13 18.12. 6-В Літературна година «Людина мандрівної вдачі», присвяченій 115-річниці 

від дня народження Івана Багмута 

14 20.12. 9-А Зустріч з родиною Олеся Бердника – українського письменника-фантаста 

«Олесь Бердник: поза часом і простором» 

15 20.12. 10-В Літературна година «Яскрава зірка Буковини», присвячену 150-річчю від 

дня народження Євгенії Ярошинської 

16 09.01. 7-А Інформаційна година «Новорічні традиції та обряди»  

 

17 10.01.    7-Б Народознавча година «Світле Різдво у народних традиціях» 

 

18 17.01. 6-Г Літературна година «Чуйність душі та сила духу С.В.Руданського»  

 

19 21.01. 8-Г Історична година «Зазвеніли срібні дзвони України, на Софіївськім 

майдані…»  

20 23.01. 6-А Літературна година «Багатогранний талант Степана Васильченка»  

 

21 28.01. 10-Б Мистецька година «Світ казковий і правдивий Марії Приймаченко» 

 

22 29.01. 8-В Година пам’яті «Ще юнаки, ще зовсім діти, а навкруги і смерть, і кров» 

  

23 30.01. 8-Б Історична година «Видатний етнограф і громадський діяч», присвячена 

180-річчю від дня народження Павла Чубинського  

24 11.02. 10-В Літературна година «Крила творчості  Володимира Самійленка» до 155-

річчя від дня народження  

25 13.02. 11-В Зустріч з учасником бойових дій, ветераном військової служби, ветераном 

праці, полковником у запасі Анатолієм Васильовичем Галаєм «В серці 

моєму Афганістан» з нагоди 30-річчя виведення військ з Афганістану  

26 14.02. 6-В Інформаційна година «Стріли Амура коханням озвуться» 

 

27 20.02.    9-Б Година патріотичної пам’яті «І мовчки сотня непокорених героїв 

відходила у чисті небеса»  
 

28 27.02. 7-В Інформаційна година «Дмитро Іванович Менделєєв – інтелігент, творець, 

професіонал» до 185-річчя від дня народження  
 

29  8-А Літературна година «Під знаком історії: світ Осипа Назарука» до 135-

річчя від дня народження  
 

30 05.03. 8-А Народознавча година «Прощай Маснице-ласухо: традиції святкування» 

31 07.03. 9-А Літературна година «Тарасові музи», присвячена 205 річниці від дня 

народження Великого Кобзаря Т.Г.Шевченка  
 

32 11.03. 5-А Літературний дитячий ранок «Дитячими стежками великого Кобзаря» 

33 13.03. 9-Г Краєзнавча година «Провідник духовності в Україні» (з краєзнавчого 

циклу «Моєї вулиці ім’я»), присвячена 130-річчя від дня народження 

українського композитора, педагога, музично-громадського діяча, 

дійсного члена Академії наук УРСР, лауреата Державної премії СРСР 

Левка Миколайовича Ревуцького  

34 14.03. 11-В На урок біології з інформацією «Великий природолюб і натураліст», 

присвячена 210 річниці від дня народження Чарльза Дарвіна  
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35 19.03. 8-А Його пісні вже давно стали родинними. Можливо, хтось і не згадає ім’я 

цього митця, та назви його шлягерів з точністю відтворить навіть дитина, 

бо вони стали невід’ємною складовою нашої самобутньої культури. Не 

одне покоління виросло на його пісенній творчості, а такі хіти, як 

«Червона Рута» та «Водограй» взагалі стали візитною карткою України. 

Він став героєм у творенні «нової» української народної пісні, явищем, 

феноменом… Володимиром Івасюком, якому б у березні виповнилося б 

70 років. З цієї нагоди на літературно-мистецьку годину «Твоя пісня 

завжди поміж нас»  

36 20.03. 5-Г Зустріч з поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, автором 

шістнадцяти книжок для юних читачів, гумористом, актором театру і 

кіно, ведучим літературних програм Національної радіокомпанії України, 

заслуженим діячем мистецтв України, членом Національної спілки 

письменників і Національної спілки театральних діячів, лауреатом 

літературних премій – імені Лесі Українки, імені Степана Олійника, імені 

Михайла Старицького, імені Олександра Копиленка Василем 

Михайловичем Довжиком «Знову поезія кличе мене»  

37 21.03. 8-Б Зустріч Голови Київської міської організації Українського товариства 

охорони природи, академік, дійсний член Української екологічної 

академії наук, Лицар України, Заслужений працівник сфери послуг, 

почесний президент Асоціації пляжного футболу м. Києва Щепець 

Микола Степанович на екологічну годину «Вода для кожного життя, нема 

без неї майбуття»  

38 04.04. 10-А  «Наша Дарниця – рідна домівка» до Дня краєзнавства 

 

39 09.04.     5-В Літературна година «Чарівна скарбничка казок В. Короліва-Старого»  

 

40 15.04. 7-А Інформаційна година «Сокіл з гір зелених Буковини» до увічнення 

пам’яті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка  
 

41 16.04. 8-А Історична година «Життя і духовні ідеали великого гетьмана» до 380-

річчя від дня народження Івана Мазепи – одного з найвидатніших, 

найяскравіших державно-політичних і культурних діячів кінця XVII – 

початку XVIII ст., полководця, дипломата, мецената, гетьмана України  

42 18.04. 8-В Укологічний урок-подорож «Збережем природу – збережем здоров’я» до 

Дня довкілля на зустріч з Головою Київської міської організації 

Українського товариства охорони природи, академіком Міжнародної 

академії, дійсним членом Української екологічної академії наук, 

Заслуженим працівником сфери послуг, екологом Щепцем Миколою 

Степановичем  

43 23.04. 9-А День інформації «Захистимо Землю – врятуємо майбутнє людства» до 

Міжнародного Дня матері-Землі 

44 25.04. 9-Б Літературна година «По світах з Україною в серці» до 210-річниці від дня 

народження Миколи Васильовича Гоголя 

45 08.05. 8-Б Година пам’яті «Стоїть в скорботі мати-Україна, біля могил своїх стоїть» 

до Дня пам’яті та примирення і напередодні Дня Перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 

46 14.05. 9-А Літературна година «Постать, доля і праця Докії Гуменної» до 115-

річниці від дня народження видатної української письменниці Докії 

Гуменної 

47 16.05.        5-Б Народознавча година «Вишита сорочка – символ України» до Дня 

вишиванки  

48 22.05. 7-В Краєзнавча година «Скільки міст є на білому світі, та найбільше я Київ 

люблю» до Дня столиці та Дня Києва 
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7. 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 2018-2019 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. 

Діяльність бібліотеки була активізована в напрямку естетичному, фізичному, 

трудовому вихованню підростаючого покоління. 

На 20.06.2019 р. книжковий фонд бібліотеки нараховує 34 473 примірники, з 

них: 

 підручників і методичної літератури - 28 557 примірників; 

 художньої літератури – 5 916 примірників.   

Бібліотека оснащена комп’ютером, принтером, телевізором, копіювальною 

технікою. Оформлено передплату на  44 назви періодичних видань освітнього 

профілю. 

Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: 

алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотеки: 

«Освіта ХХ1 століття», «Реєстраційна картотека підручників», «Сценарії та виховні 

години», «Картотека брошур», «Минуле і сучасне історії» та інші.  

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 
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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 проводять-

ся 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. 

З 1 по 31 жовтня 2018 р. в рамках Міжнародного місячника шкільних 

бібліотек започатковано щорічне проведення Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек. У цьому навчальному році він присвячений видатному українському 

педагогу-гуманісту, вченому зі світовим ім’ям, письменнику В.О.Сухомлинському з 

нагоди 100-річчя від дня його народження. 

В.О.Сухомлинський приділяв велику увагу творчому розвитку кожної дитини, 

спираючись на загальнолюдські, громадянські цінності, дбав про забезпечення 

фізичного, морально-духовного, культурного формування особистості, виховання 

соціально зрілого громадянина України. 

Саме творчість є найважливішою складовою успішної, всебічно розвиненої 

особистості, тому головною  метою діяльності шкільної бібліотеки є створення умов 

для розвитку такої людини, її духовного зростання та творчої самореалізації 

засобами книги. 

Бібліотекар Вепренцева С.І. і вчитель української мови та літератури Куценко 

В.В. провели змістовну роботу щодо організації місячника. Зокрема, в гімназії було 

проведено такі заходи: 

 книжково-ілюстративні виставки та бібліографічні огляди літератури до 

100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського «Василь Сухом-

линський – дітям» та «Його вічний слід на землі»; 

 інформаційну хвилинку для учнів 6-их класів «Штрихи з портрета 

В.О.Сухомлинського»; 

 літературну подорож для учнів 5-их класів казками В.О.Сухомлинського 

«Добро творити на Землі людині лиш дано»; 

 організовано виставку творчих робіт за прочитаними творами письменника 

«Малюю улюблену казку». 
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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 27-річчя Незалежності України  

Серпень 

 

Вепренцева С.І. 

 

29.09. – до 77-мі 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. 

 

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. 
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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 205 річниці 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.  

В читальній залі бібліотеки гімназії разом для 5-их 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. 

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: 
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 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 освітньому процесі. 
 

8. Організація внутрішньо-шкільного контролю  

Красна Т.В. - заступник директора з науково-методичної роботи 

 

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, 

умінь та практичних  навичок учнів із навчальних предметів, який дає можливість 

отримати об`єктивну  інформацію про стан викладання та рівень навчальних знань, 

умінь та практичних навичок учнів із відповідного предмета, спроектувати на основі 

цих досліджень заходи підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну 

організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам із метою 

поліпшення стану викладання предмета.  

Для забезпечення якісного проведення освітнього процесу заступником 

директора з науково-методичної роботи своєчасно був складений розклад уроків. 

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:  

Загальношкільний контроль: 

 календарно-тематичне планування на поточний навчальний рік (2 рази на 

рік); 

 виконання державної програми (протягом навчального року); 

 підготовку вчителів до освітнього 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. 
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   Персональний контроль. Протягом 2018-2019 навчального року під 

контролем знаходилися вчителі–предметники, що підлягали атестації: Кушнір В.С., 

Слєпакова Н.І., Кузьминець Т.В., Юр Л.О., Шевчук Н.С. 

 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, якістьроботи классного 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 внутрішньо шкільного контролю протягом року фіксувалися в 

книзі контролю в адміністративній частині. 

Результати діагностичних контрольних робіт з математики (вересень 2018) 
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5-а 24 15 математика 3 20 7 47 5 33 - - 100 67 Маркова Г.М. 

5-б 32 21 математика 4 19 15 71 2 10 - - 100 90 Кузьминець Т. 

5-в 30 24 математика 2 8 12 50 6 25 4 17 83 58 Мельник О.К. 

5-г 32 27 математика 7 26 17 63 2 7 1 4 96 89 Мельник О.К. 

6-а 25 23 математика 5 22 9 39 8 27 1 4 96 61 Лінник І.А. 

6-б 30 22 математика - - 9 41 11 50 2 9 91 41 Мельник О.К. 

6-в 26 20 математика - - 4 20 13 65 3 15 85 20 Мельник О.К. 

6-г 26 22 математика 2 9 6 27 9 41 5 23 77 36 Мельник О.К. 

7-а 33 24 алгебра - - 6 25 9 38 9 37 63 25 Слєпакова Н.І. 

7-а 33 22 геометрія - - 5 23 11 50 6 27 73 23 Слєпакова Н.І. 

7-б 31 25 алгебра 1 4 9 36 8 32 7 28 72 40 Слєпакова Н.І. 

7-б 31 22 геометрія 1 5 6 27 12 55 3 13 86 32 Слєпакова Н.І. 

7-в 34 29 алгебра - - 12 41 15 52 2 7 93 36 Маркова Г.М. 

7-в 34 23 геометрія - - 7 30 12 52 4 17 70 30  

8-а 27 18 алгебра - - 2 11 13 72 3 17 83 11 Маркова Г.М. 

8-а 27 20 геометрія - - 4 20 9 45 7 35 65 20 Маркова Г.М. 

8-б 25 24 алгебра 2 8 9 38 9 38 4 16 83 46 Слєпакова Н.І. 

8-б 25 22 геометрія 2 9 4 18 15 68 1 5 95 27 Слєпакова Н.І. 

8-в 33 29 алгебра 1 3 2 7 14 48 12 42 58 10 Лінник І.А. 

8-в 33 27 геометрія 1 4 2 7 16 59 8 30 70 11  

8-г 30 23 геометрія - - 5 22 17 74 1 4 96 22 Маркова Г.М. 
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8-г 30 15 алгебра - - 6 40 9 60 - - 100 40  

9-а 32 27 алгебра - - 4 15 12 44 11 41 55 15 Слєпакова Н.І. 

9-а  32 27 геометрія - - 3 11 19 70 5 19 81 11 Слєпакова Н.І. 

9-б 32 20 алгебра 5 25 8 40 7 35 - - 100 65 Мельник О.К. 

9-б 29 20 геометрія 4 20 3 15 10 50 3 15 85 35 Мельник О.К. 

9-в 30 29 алгебра 3 10 9 31 13 45 4 14 86 41 Слєпакова Н.І. 

9-в 30 22 геометрія 1 18 6 27 8 37 4 18 82 45 Слєпакова Н.І. 

9-г 29 19 алгебра 3 ё6 3 16 11 58 2 10 90 32 Красна Т.В. 

9-г 29 20 геометрія - - 6 30 10 50 4 20 80 30 Красна Т.В. 

10-а 28 17 геометрія - - - - 16 94 1 6 94 0 Лінник І.А. 

10-а 28 16 алгебра - - 1 6 5 31 10 63 37 6 Лінник І.А. 

10-б 27 18 алгебра - - 4 22 11 61 3 17 83 22 Лінник І.А. 

10-б 27 19 геометрія - - 14 74 5 26 - - 100 74 Лінник І.А. 

10-в 28 24 алгебра 1 4 10 42 11 46 2 8 92 46 Лінник І.А. 

10-в 28 20 геометрія - - 6 30 13 65 1 5 95 30 Лінник І.А. 

11-а 21 12 математика 1 8 2 17 2 17 7 58 42 25 Лінник І.А. 

11-б 26 21 алгебра 4 19 11 52 6 29 - - 100 71 Маркова Г.М. 

11-б 26 19 геометрія 2 11 7 37 8 42 2 11 89 47 Маркова Г.М. 

11-в 29 29 алгебра 2 7 19 66 6 20 2 7 93 73 Красна Т.В. 

11-в 29 28 геометрія 4 14 9 32 13 46 2 7 93 46 Красна Т.В. 
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Результати оперативно-якісного контролю з фізики в 11-их класах (грудень 2019) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

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 в 11-их класах (грудень 2019) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

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 
 

 
 

Результати контрольних робіт з математики за І семестр 2018-2019 н.р 
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5-а 24 15 математика 3 20 7 47 5 33 - - 100 67 Маркова Г.М. 

5-б 32 21 математика 4 19 15 71 2 10 - - 100 90 Кузьминець Т. 

5-в 30 24 математика 2 8 12 50 6 25 4 17 83 58 Мельник О.К. 

5-г 32 27 математика 7 26 17 63 2 7 1 4 96 89 Мельник О.К. 

6-а 25 23 математика 5 22 9 39 8 27 1 4 96 61 Лінник І.А. 

6-б 30 22 математика - - 9 41 11 50 2 9 91 41 Мельник О.К. 

6-в 26 20 математика - - 4 20 13 65 3 15 85 20 Мельник О.К. 

6-г 26 22 математика 2 9 6 27 9 41 5 23 77 36 Мельник О.К. 

7-а 33 24 алгебра - - 6 25 9 38 9 37 63 25 Слєпакова Н.І. 

7-а 33 22 геометрія - - 5 23 11 50 6 27 73 23 

7-б 31 25 алгебра 1 4 9 36 8 32 7 28 72 40 Слєпакова Н.І. 

7-б 31 22 геометрія 1 5 6 27 12 55 3 13 86 32 
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7-в 34 29 алгебра - - 12 41 15 52 2 7 93 36 Маркова Г.М. 

7-в 34 23 геометрія - - 7 30 12 52 4 17 70 30 

8-а 27 18 алгебра - - 2 11 13 72 3 17 83 11 Маркова Г.М. 

8-а 27 20 геометрія - - 4 20 9 45 7 35 65 20 Маркова Г.М. 

8-б 25 24 алгебра 2 8 9 38 9 38 4 16 83 46 Слєпакова Н.І. 

8-б 25 22 геометрія 2 9 4 18 15 68 1 5 95 27 

8-в 33 29 алгебра 1 3 2 7 14 48 12 42 58 10 Лінник І.А. 

8-в 33 27 геометрія 1 4 2 7 16 59 8 30 70 11 

8-г 30 23 геометрія - - 5 22 17 74 1 4 96 22 Маркова Г.М. 

8-г 30 15 алгебра - - 6 40 9 60 - - 100 40 

9-а 32 27 алгебра - - 4 15 12 44 11 41 55 15 Слєпакова Н.І. 

9-а  32 27 геометрія - - 3 11 19 70 5 19 81 11 

9-б 32 20 алгебра 5 25 8 40 7 35 - - 100 65 Мельник О.К. 

9-б 29 20 геометрія 4 20 3 15 10 50 3 15 85 35 

9-в 30 29 алгебра 3 10 9 31 13 45 4 14 86 41 Слєпакова Н.І. 

9-в 30 22 геометрія 1 18 6 27 8 37 4 18 82 45 

9-г 29 19 алгебра 3 ё6 3 16 11 58 2 10 90 32 Красна Т.В. 

9-г 29 20 геометрія - - 6 30 10 50 4 20 80 30 

10-а 28 17 геометрія - - - - 16 94 1 6 94 0 Лінник І.А. 

10-а 28 16 алгебра - - 1 6 5 31 10 63 37 6 

10-б 27 18 алгебра - - 4 22 11 61 3 17 83 22 Лінник І.А. 

10-б 27 19 геометрія - - 14 74 5 26 - - 100 74 

10-в 28 24 алгебра 1 4 10 42 11 46 2 8 92 46 Лінник І.А. 

10-в 28 20 геометрія - - 6 30 13 65 1 5 95 30 

11-а 21 12 математика 1 8 2 17 2 17 7 58 42 25 Лінник І.А. 

11-б 26 21 алгебра 4 19 11 52 6 29 - - 100 71 Маркова Г.М. 

11-б 26 19 геометрія 2 11 7 37 8 42 2 11 89 47 

11-в 29 29 алгебра 2 7 19 66 6 20 2 7 93 73 Красна Т.В. 

11-в 29 28 геометрія 4 14 9 32 13 46 2 7 93 46 
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Результати ОЯК з математики в 5-их класах (січень 2019) 
Клас П.І.П. учителя Кількіст

ь учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

5-а Маркова Г.М. 25 17 2 8 4 3 59 82 

5-б Кузьминець Т.В. 32 29 9 17 3  69 100 

5в Мельник О.К. 30 21 1 7 8 5 38 76 

5-г 32 30 6 18 5 1 80 97 
 

 
 

Результати ОЯК з географії в 11-их класах (березень 2019) 
Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

11-б географія  Шкоденко Н.М. 26 19 2 15 2 - 89 100 

11-в  29 27 9 13 5 - 82 100 
 

 
 

Результати оперативно-якісного контролю з біології в 11-их класах (березень 2019) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

11-а біологія Коржик М.М. 20 15 2 8 4 1 75 100 

11-б  26 25 8 11 6 - 76 100 

11-в  29 28 8 11 6 - 76 100 
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Результати оперативно-якісного контролю з алгебри в 10-их класах (березень 2019) 

Клас П.І.П. 

учителя 

Предмет  Кількі

сть 

учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконува

ли роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

10-а Лінник І.А. алгебра 29 23 - 1 11 11 4 52 

10-Б   26 19 - 5 8 6 26 68 

10-В   28 23 - 2 15 6 9 74 
 

 
Результати оперативно-якісного контролю з фізики в 10-их класах (березень 2019) 

Клас П.І.П. 

учителя 

Предмет  Кількі

сть 

учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконува

ли роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

10-а Шевчук Н.С. фізика 28 23 - 6 13 4 26 83 

10-Б   26 23 - 11 10 2 48 91 

10-В   28 20 - 9 11 - 45 100 
 

 
Результати оперативно-якісного контролю з географія в 9-их класах (березень 2019) 

Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

9-а Максим Т.А. 29 - 7 15 7 24 76 

9-г  21 - 5 12 4 24 81 

9-в Кушнір В.С. 26 1 17 7 1 69 96 

9-б  22 - 7 15 - 32 100 
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Результати оперативно-якісного контролю з географія в 6-их класах (квітень, 2019) 

Клас П.І.П. 

учителя 

Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

6-а Лінник І.А. 25 21 2 13 3 3 72 86 

6-б Мельник О.К. 30 25 - 9 12 4 36 84 

6-в  26 18 - 3 12 3 17 83 

6-г  26 19 1 6 12 - 37 100 

 
Результати ОЯК контролю з алгебри в 11-Б та 11-В та математики в 11-А класах 

(квітень 2019) 
Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

11-б Алгебра   Маркова Г.М. 

Красна Т.В. 

Лінник І.А. 

26 22 3 12 7 - 68 100 

11-в  29 15 1 4 6 4 35 74 

11-а математика 21 14 1 9 3 1 71 93 
 

 
Результати ОЯК контролю з геометрії в 11-Б, 11-В класах (квітень 2019) 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу  

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішн

ості  

11-б Геометрія Маркова Г.М. 

Красна Т.В. 

26 21 3 10 5 3 48 86 

11-в  29 22 2 8 7 5 46 88 
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Результати оперативно-якісного контролю з геометрії в 10-их класах (квітень, 2019) 

Клас П.І.П. 

учителя 

Предмет  Кількі

сть 

учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконува

ли роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

10-а Лінник І.А. геометрія 29 20 - - 8 12 0 40 

10-Б   27 22 -  12 2 32 87 

10-В   28 25 - 18 7 - 72 100 

 
 

Про результати проведення адміністративних контрольних робіт з математики  

за 2018-2019 н.р. 
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5-а 24 22 математика 5 23 3 14 9 41 5 23 77 36 Маркова Г.М. 

5-б 32 31 математика 6 19 13 42 6 19 6 19 100 80 Кузьминець Т. 

5-в 30 25 математика 2 8 4 16 15 60 4 16 84 24 Мельник О.К. 

5-г 32 30 математика 5 17 11 37 10 33 4 13 87 54 Мельник О.К. 

6-а 25 22 математика 4 18 13 59 4 18 1 5 95 77 Лінник І.А. 

6-б 30 24 математика 0 0 8 33 11 46 5 21 79 33 Мельник О.К. 

6-в 27 22 математика 0 0 7 32 12 55 3 17 83 32 Мельник О.К. 

6-г 26 26 математика 0 0 6 23 12 46 8 31 69 23 Мельник О.К. 

7-а 33 30 алгебра 0 0 5 17 12 40 13 43 57 17 Слєпакова Н.І. 

7-а 33 31 геометрія 0 0 5 16 13 42 13 42 58 16 

7-б 31 29 алгебра 5 17 5 17 13 45 6 21 79 34 Слєпакова Н.І. 

7-б 31 29 геометрія 4 14 10 34 17 38 4 14 86 48 

7-в 34 30 алгебра 0 0 13 43 10 33 7 23 77 43 Маркова Г.М. 

7-в 34 28 геометрія 1 4 7 25 14 50 6 21 79 29 

8-а 27 22 алгебра 0 0 4 18 17 77 1 5 95 18 Маркова Г.М. 

8-а 27 19 геометрія 0 0 3 16 5 26 11 58 42 16 Маркова Г.М. 

8-б 23 21 алгебра 1 5 7 33 10 48 3 14 86 38 Слєпакова Н.І. 

8-б 23 20 геометрія 3 15 5 25 10 50 2 10 90 40 

8-в 33 30 алгебра 4 13 7 23 13 43 6 21 79 36 Лінник І.А. 

8-в 33 28 геометрія 2 8 6 21 14 50 6 21 79 29 

8-г 29 25 геометрія 2 8 10 40 13 52 0 0 100 48 Маркова Г.М. 

8-г 29 27 алгебра 0 0 12 44 15 56 0 0 100 44 

9-а 32 25 алгебра 1 4 3 12 13 52 8 32 68 16 Слєпакова Н.І. 

9-а  32 24 геометрія 0 0 6 25 13 54 5 21 79 25 

9-б 29 21 алгебра 4 19 9 43 7 33 1 5 95 62 Мельник О.К. 

9-б 29 20 геометрія 7 27 14 54 5 19 0 0 100 81 

9-в 30 24 алгебра 1 4 5 20 9 38 9 38 63 25 Слєпакова Н.І. 

9-в 30 19 геометрія 2 11 6 32 7 37 4 20 79 42 

9-г 29 26 алгебра 7 27 8 31 10 38 1 4 96 58 Красна Т.В. 

9-г 29 25 геометрія 3 12 13 52 8 32 1 4 96 64 

10-а 29 23 геометрія 0 0 0 0 8 35 15 65 35 0 Лінник І.А. 

10-а 29 22 алгебра 0 0 0 0 19 86 3 14 86 0 

10-б 26 22 алгебра 0 0 5 23 9 41 8 36 64 23 Лінник І.А. 

10-б 26 22 геометрія 0 0 0 0 8 36 14 64 36 0 

10-в 28 24 алгебра 0 0 6 25 18 75 0 0 100 25 Лінник І.А. 

10-в 28 24 геометрія 0 0 6 25 16 67 2 8 92 25 

11-а 21 20 математика 3 15 7 35 7 35 3 15 85 50 Лінник І.А. 

11-б 26 22 алгебра 7 32 9 35 6 27 0 0 100 73 Маркова Г.М. 

11-б 26 22 геометрія 5 23 9 35 8 36 0 0 100 64 

11-в 29 28 алгебра 8 29 7 25 10 36 3 10 90 54 Красна Т.В. 

11-в 29 27 геометрія 7 26 8 30 12 44 0 0 100 56 
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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 2018-2019 навчального року згідно з планом роботи гімназії 

застосовувались різноманітні форми внутрішньошкільного  контролю, а саме:  

Класно-узагальнюючий контроль: 5-ті класи – жовтень 2018 року; 11-ті класи  

– листопад-грудень 2018 року; 9-ті класи –  лютий 2019 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.   

На педагогічниій раді 4 лютого 2019 р. було проаналізовано результати 

успішності учнів у І семестрі. Представлено таблиці і діаграми даних.  Треба 

зазначити, що рівень успішності учнів 7-10 класів є досить низьким. Збільшилася 

кількість учнів із середнім рівнем. Навіть серед учнів 9-их класів 13 учнів мають 

початковий рівень знань. Перед головами методичних об’днань учителів – 

предметників було поставлено завдання ретельно проаналізувати причини такого 

зниження рівня знань, розробити дієві заходи щодо подолання неуспішності, 

привести критерії оцінювання у відповідність до рівня знань учнів.   

Результати успішності учнів у І семестрі 2018-2019 навчвльного року 
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6-а 6-б 6-в 6-г 

Учні ВР 1 0 0 0
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Рівень знань учнів за результатами ІІ семестру і року не набагато покращився. 

А в учнів 5-их класів навіть знизився.  
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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 внутрішньошкільного контролю, в березні-квітні 2019 р. 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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Результати успішності в І семестрі по паралелях 
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Аналіз результатів оперативно-якісного контролю показав, що рівень знань 

учнів з рідної мови є задовільним. 

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 здійснено 

класно-узагальнюючий контроль паралелі 11-их класів в період з 12 по 30 листопада 

2018 року.  

До здійснення контролю було залучено заступників директора Красну Т.В., 

Міхальову А.В, Свириду А.В., психолога гімназії Малецьку О.О.у, соціального 

педагога Малецьку С.О., керівників методичних об’єднань.  

За результатами успішності в навчальному році здійснюється адміністратив-

ний контроль 5-11 класів. 
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В термін з 13 по 23 травня 2019 р. було здійснено адміністративний контроль з 

основних предметів робочого навчального плану з метою визначення рівнів 

навчальних досягнень учнів 5-11 класів з означених предметів. Результати 

контрольних робіт зафіксовані в книзі контролю в адміністративній частині і в 

таблиці, що додається (додаток №1). 

Аналіз контрольних робіт показав: 

 контрольну роботу з української мови писали 582 учні. Найвищий показник 

якості 92% - в учнів 6-б класу (учитель Сердюк А.М.), 87% - в учнів 8-г класу 

(учитель Дмитрієва Д.М.), 80% - в учнів 9-г класу (учитель Крижанівська О.Б.),  

найнижчий показник якості – 13% - в учнів 8-а класу (учитель Мегрін Н.М.),  20% - 

в учнів 8-в класу (учитель Крижанівська О.Б.), 24% - в учнів 10-б класу (учитель  

Крижанівська О.Б.). 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 633 учні. Найвищий показник 

якості – 87% - в учнів 5-г класу  (учитель Кравець В.С.), 80% - в учнів 5-в класу 

(учитель Маркова І.А.). Найнижчий рівень якості – 9% - в учнів 10-а класу (учитель 

Яковленко В.В.), 13% - в учнів 9-а, 14% - в учнів 6-б класу (учитель Ходченкова 

Ю.В.), 17% - в учнів 6-а класу (учитель Колісник А.В.).  Типові помилки: вживання 

артикля, часових форм дієслів, орфографія, побудова питальних речень, недостатнє 

знання лексики, утворення різних частин мови  за допомогою суфіксів і префіксів; 

 контрольну роботу з німецької мови писали 458 учнів. Найвищий показник 

якості – 100% - в учнів 9-б класу (учитель Пастушенко Л.П.), 9-а, 9-в класів (учитель 

Водважко О.В. Найнижчий рівень якості – 0% -  в учнів 8-а класу, 8% - в учнів 8-в 

класу (учитель Філаретова А.О.), 20% - в учнів 5-а класу (учитель Пастушенко 

Л.П.). 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. 

Результати контрольних робіт за 2018-2019 навчальний рік 

П.І.Б. учителя Клас 

К-ть учнів, 

що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР Якість % Успішність % 

Українська мова 

Лісіцина Л.Б. 11-а 19 6 6 7 0 63 100 

  5-в 26 6 9 11 0 58 100 

Куценко В.В. 5-г 29 4 16 9 0 69 100 

  9-г 12 1 6 5 0 64 100 

Мегрін Н.М. 9-б 11 1 6 4 0 64    100 

  9-в 13 3 1 6 3 30 77 

  6-г 13 3 6 4 0 69 100 

  8-б 10 3 5 2 0 73 100 
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  8-а 8 0 1 4 3 13 63 

  5-а 21 2 3 14 2 24 90 

Крижанівська О.Б. 6-в 11 4 3 4 0 64 100 

  6-г 11 3 6 2 0 73 100 

  7-а 15 0 5 5 5 33 67 

  9-г 15 0 12 2 1 80 93 

  9-а 17 3 8 4 2 65 88 

  8-в 10 1 1 6 2 20 80 

Сердюк А.М. 10-а 24 2 10 9 3 50 88 

  9-в 12 5 3 2 2 67 83 

  10-б 21 0 5 8 7 24 62 

  6-б 12 5 6 1 0 92 100 

  7-б 15 0 5 8 2 33 87 

  10-в 22 1 6 11 4 32 82 

  7-в 14 1 3 8 2 29 86 

  9-б 10 4 1 5 0 50 100 

Дмитрієва Д.М. 8г 15 6 7 2 0 87 100 

  8-в 13 1 8 4 0 70 100 

  6-а 21 8 8 5 0 76 100 

 

5-б 28 5 13 9 1 64 97 

  9-а 14 1 5 4 4 43 71 

  6-в 11 4 7 0 0 100 100 

Остапчук Л.М. 11-в 22 18 4 0 0 100 100 

  6-б 15 4 11 0 0 100 100 

  7-а 13 4 9 0 0 100 100 

  7-б 14 5 8 1 0 93 100 

  7-в 12 2 10 0 0 100 100 

  8-а 12 6 6 0 0 100 100 

  8-г 12 10 2 0 0 100 100 

  8-б 9 5 4 0 0 100 100 

  
 

582 
      Англійська мова 

Маркова І.А. 8-г 14 4 7 3 0 79 100 

  5-в 15 3 9 3 0 80 100 

  8-а 10 2 2 3 3 40 70 

  11-б 22 11 7 4 0 82 100 

  6-в 12 5 5 2 0 83 100 

  9-б 13 4 5 4 0 69 100 

Міхальова А.В. 9-б 16 3 7 6 0 63 100 

  9-а 14 2 2 9 1 29 93 

  10-а 15 3 4 8 0 47 100 

  10-б 12 1 5 6 0 50 100 

  10-в 14 2 4 8 0 43 100 

Ходченкова Ю.В. 9-в 11 0 3 6 2 27 82 

  9-а 15 1 1 5 8 13 47 

  6-б 14 0 2 11 1 14 93 

  5-г 14 1 2 10 1 21 93 

  6-г 15 1 4 5 5 33 67 
  7-а 16 1 3 5 7 25 56 

  5-б 15 2 3 8 2 33 87 

  11-в 14 1 7 5 1 57 93 

Колісник А.В. 9-г 14 6 7 1 0 93 100 
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  7-в 16 1 7 5 3 50 81 

  8-г 12 2 4 4 2 50 83 

  6-а 12 0 2 8 2 17 83 

  6-в 11 0 4 7 0 36 100 

  11-в 14 1 3 8 2 36 86 

Таранченко О.М. 5-а 12 3 5 4 0 67 100 

  6-а 12 3 6 4 0 75 100 

  6-б 14 4 6 4 0 71 100 

  7-б 15 4 8 3 0 80 100 

  7-в 17 3 10 4 0 76 100 

  8-а 11 0 6 5 0 55 100 

  8-б 11 2 6 3 0 72 100 

  11-а 15 4 8 3 0 80 100 

  10-в 10 0 4 6 0 40 100 

Кравець В.С. 5-г 15 8 5 2 0 87 100 

  5-в 11 5 3 3 0 73 100 

  5-а 11 0 5 6 0 45 100 

  5-б 14 4 6 3 1 71 93 

Яковленко В.В. 6-г 10 2 2 6 0 40 100 

  7-б 16 0 7 7 2 44 88 

  7-а 15 2 9 4 0 73 100 

  8-в 16 2 2 6 6 25 63 

  8-б 11 2 4 4 1 55 90 

  9-г 12 1 8 3 0 75 100 

  9-в 14 4 6 3 1 71 93 

  10-а 11 1 0 9 1 9 90 

  10-б 10 3 5 2 0 80 100 

  

 
633 

      Німецька мова 

Філаретова А.О. 5-в 12 2 2 4 4 33 67 

  6-а 12 3 6 3 0 75 100 

  6-в 13 1 8 4 0 69 100 

  6-г 11 0 2 5 4 64 100 

  7-б 11 0 8 2 1 73 91 

  8-а 9 0 0 6 3 0 67 

  8-б 8 0 4 4 0 50 100 

  8-в 12 0 1 6 5 8 58 

  8-г 11 0 4 5 2 36 82 

  9-а 12 0 3 4 5 25 58 

  9-б 7 0 5 2 0 71 100 

  9-г 9 2 3 4 0 55 100 

 Пастушенко Л.П.  5-а 10 0 2 6 2 20 80 

  5-г 14 0 9 4 1 64 93 

  6-б 13 1 7 2 2 62 76 

  7-а 16 3 7 6 0 63 100 

  7-б 15 0 7 4 4 47 73 

  7-в 15 1 5 9 0 40 100 

  8-б 12 0 4 8 0 33 100 

  8-в 11 0 4 4 3 36 73 

  8-г 14 2 11 1 0 93 100 

  9-б 9 1 8 0 0 100 100 

  9-в 14 3 9 2 0 86 100 
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  9-г 15 6 6 3 0 80 100 

Водважко О.В. 9-в 10 4 6 0 0 100 100 

  9-а 9 2 7 0 0 100 100 

  8-а 12 0 4 7 1 33 92 

  6-г 11 2 6 3 0 73 100 

  6-в 10 2 8 0 0 100 100 

  6-б 15 4 5 6 0 60 100 

  6-а 12 2 7 3 0 75 100 

  5-в 13 4 7 2 0 85 100 

  5-б 16 4 6 6 0 63 100 

  7-в 12 2 7 1 2 75 83 

  7-а 13 5 3 2 3 62 77 

Кравець В.С. 5-а 11 2 3 6 0 45 100 

  5-б 15 1 8 6 0 60 100 

  5-г 14 3 3 8 0 43 100 

    458             
 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів за звітами класних керівників 

5-11 класів про результати навчального року показав наступне. 

Найвищий рівень якості знань серед учнів 5-11 класів – 88% виявили учні 5-г 

класу (класний керівник Юр Л.О.), 81% - учні 5-б класу (Кузьминець Т.В.), 77% - 

учні 5-в класу (Гаврилюк Ж.М.), найниж-чий рівень знань – 14% виявили учні 10-а 

класу (Сердюк А.М.), 15% - учні 8-а класу (Грудова Л.Р.), 18% - учні 8-в класу 

(Крижановська Н.М.), 18% - учні 7-а класу (Конопля Н.А.). 

По середніх показниках якості в паралелях 5-11 класів найвищий показник 

якості знань – 72% - в учнів 5-ої паралелі. Найнижчий – 26% - в учнів 10-ої паралелі. 

Найбільша кількість учнів-11 осіб, які мають початковий рівень навчальних 

досягнень – це учні 8-их класів. 

Результати успішності у 2018-2019 навчальному році 
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5-а 28 6 2 24 3 7 14 0 42 100 

5-б 30 0 2 32 3 23 6 0 81 100 

5-в 30 0 0 30 0 23 7 0 77 100 

5-г 32 0 0 32 3 25 4 0 88 100 

6-а 28 3 0 25 1 16 8 0 68 100 

6-б 28 0 2 30 0 20 10 0 67 100 

6-в 29 4 2 27 0 18 9 0 67 100 

6-г 28 2 0 26 1 14 11 0 58 100 

7-а 33 0 0 33 0 6 24 3 18 91 

7-б 31 0 0 31 2 11 18 0 42 100 

7-в 34 0 0 34 0 16 18 0 47 100 

8-а 27 0 0 27 2 2 21 2 15 93 

8-б 25 2 0 23 1 7 10 5 35 78 

8-в 30 0 3 33 2 4 23 4 18 82 
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8-г 31 2 0 29 0 16 13 0 55 100 

9-а 32 0 1 33 0 11 22 0 33 100 

9-б 30 1 0 29 3 14 12 0 59 100 

9-в 31 0 0 31 2 15 14 0 55 100 

9-г 29 0 0 29 2 13 12 2 52 93 

10-а 28 0 1 29 0 4 23 2 14 93 

10-б 29 4 1 26 0 10 16 0 38 100 

10-в 29 1 0 28 0 7 21 0 25 100 

11-а 21 0 0 21 1 11 9 0 57 100 

11-б 26 0 0 26 6 11 9 0 65 100 

11-в 29 0 0 29 6 12 11 0 62 100 

Всього 728 25 14 717 38 316 345 18 50% 97% 
 

Результати успішності у 2018-2019 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 120 6 4 118 9 78 31 0 72 100 

6-ті класи 113 9 4 108 2 68 38 0 65 100 

7-мі класи 98 0 0 98 2 33 60 3 36 97 

8-мі класи 113 4 3 112 5 29 67 11 31 88 

9-ті класи 122 1 1 122 7 53 60 2 31 98 

10-ті класи 86 5 2 83 0 21 60 2 26 98 

11-ті класи 76 0 0 76 13 34 29 0 61 100 

Загальні 

показники 728 25 14 717 38 316 345 18 50% 97% 
 

Було вирішено здійснити діагностичний та класно-узагальнюючий контроль 

майбутніх 9-их та 11-их класів протягом жовтня-листопада 2019 року, в ході якого 

проаналізувати причини низького рівня знань учнів означених класів та разом з 

класними керівниками і вчителями предметниками провести відповідну роботу по їх 

усуненню. 

Звіт голів методичних об’єднань про результати цієї роботи винести на нараду 

при директорі в листопаді 2019 року. 

Відповідно до наказів МОН України: від 25.01.2019 №59 «Про проведення в 

2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 

загальну середню освіту», від 28.09.2018 №1036 «Про підготовку до проведення в 

2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної освіти»,  від 22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 

2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти» державна  підсумкова  атестація учнів 11-

их класів у 2018-2019 навчальному році проводитилася в період з 21 травня 2019 

року по 13 червня 2019 року на пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання. Результати ЗНО заносилися в атестат про повну загальну середню 

освіту як оцінка за державну підсумкову атестацію.  

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan_2019.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan_2019.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Kalendarnyj-plan_2019.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/view/re32482?an=39
https://ips.ligazakon.net/document/view/re32482?an=39
https://ips.ligazakon.net/document/view/re32482?an=39
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Результати тестування відображені в діаграмі і порівняльній таблиці 

 
Предмет Кількість 

учнів, які 

виконували 

роботу 

Відсоток якості (кількість учнів, які виконали роботу на високий 

та достатній рівень) 

показники ЗНО-

ДПА 2019 року 

показники ЗНО-

ДПА 2018 року 

показники ЗНО-

ДПА 2017 року 

Українська мова 77 70% 84% 83%   

Математика 35 71% 64% 70%   

Історія 46 91% 83% 60%   

Англійська мова 54 83% 83% 73%   

Географія 7 86% 56% 90%   

Біологія 11 72% 63% 71%   
 

Персональний  контроль 

Протягом 2018-2019 навчального року підводилися підсумки вивчення 

продукти-вності викладацької діяльності, методичний рівень викладача, рівень 

сформованості певних навичок учителів, які атестуються в поточному навчальному 

році, а саме: 
№ П.І.Б. Посада Категорія, на яку атестується 

1 Кузьминець 

Лариса Петрівна 

директор гімназії, 

учитель історії 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

званню «учитель-методист» 

2 Свирида  

Анатолій Васильович 

заступник директора 

з ВР, учитель 

фізкультури 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

званню «учитель-методист» 

3 Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

учитель історії підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

званню «учитель-методист» 

4 Слєпакова 

Надія Іванівна 

учитель математики  підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 
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званню «учитель-методист»  

5 Кушнір 

Валентина Степанівна 

учитель географії та 

економіки 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоїти звання «учитель-методист» 

6 Юр  

Людмила Олександрівна   

учитель біології підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоїти звання «старший учитель» 

7 Кузьминець 

Тетяна Вікторівна  

учитель інформатики підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоїти звання «старший учитель» 

8 Белан 

Світлана Юріївна 

учитель фізкультури присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» 

9 Шило 

Іван Іванович 

учитель курсу 

«Захист  Вітчизни» 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

званню «учитель-методист» 

10 Конопля 

 Наталія Анатоліївна 

учитель права присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

11 Пастушенко  

Людмила Петрівна  

учитель німецької 

мови 

присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

12 Шевчук  

Надія Сергіївна  

учитель фізики і 

астрономії 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоїти звання «учитель-методист» 

13 Остапчук  

Людмила Миколаївна 

учитель української 

мови та літератури 

присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

14 Водважко  

Ольга Василівна   

учитель німецької 

мови 

присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії» 
 

Було направлено на курсову перепідготовку до КМІУВ імені Б.Грінченка 

згідно графіка курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 2018-2019 навчаль-

ний рік таких вчителів: 
№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Предмет Посада Категорія, 

яку має 

Категорія,  

на яку 

атестується 

Термін курсів 

1 Красна Тамара 

Валеріївна 

математика заступник 

директора з НМР, 

учитель 

математики 

Вища                       вища протягом  року  за 

окремим  графіком 

2 Міхальова Алла 

Валентинівна 

англійська мова заступник 

директора з НВР, 

учитель англ. мови 

вища вища протягом  року  за 

окремим  графіком 

3 Водважко Ольга 

Василівна 

німецька мова учитель німецької 

мови 

друга перша 29.10-02.11.2018 

4 Крижановський 

Валерій Григорович 

технології учитель технологій вища вища 14.01-18.01.2019 

5 Кузьминець Тетяна 

Вікторівна 

інформатика, 

математика 

учитель 

інформатики та 

математики 

вища вища 12.11-16.11.2018 

6 Малецька Світлана 

Олександрівна 

- соціальний педагог вища вища 14.01-18.01.2019 

7 Маркова 

Ірина Анатоліївна 

англійська мова учитель англійської 

мови 

вища вища 11.02-15.02.2019 

8 Остапчук 

Людмила Миколаївна 

українська мова 

та література 

учитель української 

мови та літератури 

спеціаліст перша 29.10-02.11.2018 

9 Пастушенко 

Людмила Петрівна 

німецька мова учитель німецької 

мови 

друга перша 29.10-02.11.2018 
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10 Шевчук 

Надія Сергіївна 

фізика, 

астрономія, 

природознавство 

учитель фізики та 

астрономії 

вища вища 26.11-30.11.2018 

11 Шкоденко 

Наталія Миколаївна 

географія, 

економіка 

учитель географії та 

економіки 

вища вища 04.02-08.02.2019 

 

Результати атестації педагогічних кадрів у 2018-2019 н.р. наступні: 

1. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»: 

 Водважко Ользі Василівні, вчителю німецької мови; 

 Конопля Наталії Анатоліївні, вчителю права; 

 Остапчук Людмилі Миколаївні, вчителю української мови та літератури; 

 Пастушенко Людмилі Петрівні, вчителю німецької мови. 

2. Встановлено 12 тарифний розряд керівника гуртка: 

 Белан Світлані Юріївні, вчителю фізкультури. 

3. Порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації: 

3.1. Про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 

 Белан Світлані Юріївні, вчителю фізичної культури. 

3.2. Про відповідність займаній посаді: 

   Свириди Анатолія Васильовича, заступника директора з виховної роботи. 

3.3. Про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії»: 

   Кузьминець Лариси Петрівни, вчителя історії; 

   Гаврилюк Жанни Миколаївни, вчителя історії; 

   Кузьминець Тетяни Вікторівни, вчителя інформатики та математики; 

   Кушнір Валентини Степанівни, вчителя географії та економіки; 

   Свириди Анатолія Васильовича, вчителя фізкультури; 

   Слєпакової Надії Іванівни, вчителя математики; 

   Шевчук Надії Сергіївни, вчителя фізики, астрономії, природознавства, основ 

здоров’я; 

   Шила Івана Івановича, вчителя курсів «Захист Вітчизни» та «Людина і світ»; 

   Юр Людмили Олександрівни, вчителя біології та екології  

3.4. Про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-

методист»: 

   Кузьминець Лариси Петрівни, вчителя історії; 

   Гаврилюк Жанни Миколаївни, вчителя історії; 

   Свириди Анатолія Васильовича, вчителя фізкультури; 

   Слєпакової Надії Іванівни, вчителя математики; 

   Шила Івана Івановича, вчителя курсів «Захист Вітчизни» та «Людина і світ». 

3.5. Про присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»: 

 Кушнір Валентині Степанівні, вчителю географії та економіки; 

 Шевчук Надії Сергіївні, вчителю фізики та астрономії, основ здоров’я, 

природознавства.  

3.6. Про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»: 

 КузьминецьТетяні Вікторівні, вчителю інформатики та математики; 

 Юр Людмилі Олександрівні, вчителю біології та екології. 
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3.7. Про відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду керівника 

гуртка: 

 Шевчук Надії Сергіївни, керівника гуртка туристського краєзнавства; 

 Шила Івана Івановича, керівника гуртка з патріотичного виховання. 

На заключному засіданні атестаційної комісії 2018-2019 навчального року 

складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2023-2024 н.р. 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Міхальова 

Алла Валентинівна 

Заболотна  

Світлана Іванівна  

Крижанівська  

Олена Борисівна 

Куценко 

 Валентина Василівна 

Кузьминець 

Лариса Петрівна 

Красна 

Тамара Валеріївна 

Лісіцина 

Лариса Борисівна 

Маркова  

Ганна Михайлівна 

Сердюк 

 Алла Миколаївна 

Свирида  

Анатолій Васильович 

Маркова 

Ірина Анатоліївна 

Толстенко 

 Людмила Миколаївна 

Мельник  

Олена Климівна 

Грудова 

 Людмила Робертівна 

Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

Шкоденко 

Наталія Миколаївна 

Дмитрієва  

Дар’я Миколаївна 

Філаретова  

Алевтина Олександрів 

Яковленко  

Володимир Віталійов  

Слєпакова 

Надія Іванівна 

Зборовська 

Олена Володимирівна 

Вепренцева  

Світлана Іванівна 

Труба  

Світлана Петрівна 

Максим 

 Тетяна Анатоліївна 

Кушнір 

Валентина Степанівна 

Крижановський 

Валерій Григорович 

Крижановська 

Наталія Михайлівна 

Коржик  

Марина Миколаївна 

Журавльов  

Юрій Миколайович  

Юр Людмила 

Олександрівна   

Малецька 

Світлана Олександрів  

Таранченко  

Ольга Михайлівна 

 Буряк  

Валентина Анатоліївна  

Кузьминець 

Тетяна Вікторівна 

 Мушто  

Валерій Михайлович 

 Колісник 

Альона Василівна 

Белан 

Світлана Юріївна 

 Лінник  

Ірина Анатоліївна 

 Дроздова 

Євгенія Вікторівна 

Шило 

Іван Іванович 

   Корнелюк  

Тетяна Євгенівна 

Конопля 

 Наталія Анатоліївна 

   Коник Наталія 

Клстянтинівна 

Пастушенко  

Людмила Петрівна 

   Малецька Олеся 

Олександрівна 

Шевчук  

Надія Сергіївна 

    Кузьминець Тетяна 

Вікторівна 

    Остапчук Людмила 

Миколаївна 

    Пастушенко Людмила 

Петрівна 
 

Попереджувальний контроль 

Метою якого була перевірка виконання державних програм, стан ведення 

класних журналів по предметах, відповідність записів в них до календарних планів 

та поурочних планів вчителів – предметників філологічного циклу.  

Наприклад, станом на 14.12.2018 року і станом на 24.05.2019 р. було здійснено 

попереджувальний контроль учителів-філологів на предмет  виконання програм за І 

семестр 2018-2019 та ІІ семестр 2018-2019 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; використа-
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ння 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; 

 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;  
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 класні журнали 5-11-их класів; 

 журнал обліку занять за індивідуальним графіком;  

 книга наказів з кадрових питань;   

 книга обліку трудових книжок; 

 книга підсумків внутрішнього контролю; 

 навчальні програми; 

 матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні гімназії; 

 книга обліку педагогічних працівників; 

 особові справи працівників гімназії; 

 атестаційні матеріали педагогічних працівників; 

 статистична звітність, нормативно-правова документація; 

 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; 

 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;   

Медико-педагогічний контроль 

Відповідно до ч. 10 ст. 19 Закону  України «Про охорону дитинства», на 

виконання рішення колегій МОЗ України, МОН України, Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді та спорту від 11.11.2008 №13/1-2/1011/1, спільного наказу 

МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 №518, 674 «Про забезпечення медико-

педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах,  Інструкції про розподіл 

учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, наказу по гімназії від 

04.11.2009 №259-а «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів гімназії» протягом 2018-2019 н.р. проведено наступні заходи: 

 адміністрацією гімназії проведено засідання методичного об’єднання вчителів 

фізичної культури спільно з медичним працівником гімназії: 
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 опрацьовано  інструкцію про розподіл учнів для занять на уроках фізичної 

культури і наказ «про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

 доведено до відома класних керівників і батьків положення вищеозначених 

документів, а саме: 

 протягом вищеозначеного періоду медичним працівником гімназії;   

 на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на 

уроках фізкультури, здійснено розподіл всіх учнів на групи для занять на 

уроках фізичної культури;   

 складено списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп на 

поточний рік;  

 затверджено їх у директора і доведено до відома класних керівників та 

вчителів фізичної культури; 

 разом з класним керівником оформлено листок здоров’я  класу; 

 медико-педагогічний контроль здійснювався за такими напрямками:  

 медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм 

фізичного виховання, а  саме:   

 контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до основної, 

підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної 

культури;  

 оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та 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-

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, 

календарно-тематичний план, конспект уроку). 
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9. 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 2018-2019 

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; 

 правильність заповнення книги видачі документів про освіту. 

 

 

 

Директор                          Лариса КУЗЬМИНЕЦЬ 

 

 
 


