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1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, 

склад педагогічного колективу тощо 

 

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

ступеня з поглибленим вивченням економіки, права та іноземної мови. У своїй 

діяльності педагогічний  колектив гімназії керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими  

законодавчими  актами України, 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 2019-2020 навчального року в 

гімназії сформовано 25 класів. Станом на 05.09.2019 року фактична мережа 

класів представлена нижче: 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 120 4 120 

6-ті 4 122 4 122 

 7-мі 4 112 4 112 

 8-мі 3 102 3 102 

9-ті 4 115 4 115 

Всього 19 571 19 571 

10-ті 3 83 3 83 

11-ті 3 84 3 84 

Всього 6 167 6 167 

Всього 25 738 25 738 
 

Станом на 01.06.2020  року кількість учнів становить 732 особи. 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 119 4 119 

6-ті 4 124 4 124 

 7-мі 4 110 4 110 

 8-мі 3 102 3 102 

9-ті 4 113 4 113 

Всього 19 568 19 568 

10-ті 3 83 3 83 

11-ті 3 81 3 81 

Всього 6 164 6 164 

Всього 25 732 25 732 
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Склад педагогічного колективу 
 

Кадрове забезпечення гімназії здійснено в повній відповідності з робочим 

навчальним  планом, профілем, п’ятиденним режимом роботи. Освітній процес 

забезпечують 52 педагогічних працівники, включаючи соціального педагога, 

практичного психолога і педагога-організатора, а також завідуюча бібліотекою 

та інженер з інформаційно-комунікаційних технологій. 

Станом на 01.07.2020 р. відкрито вакансії: учитель англійської мови, 

учитель німецької мови, учитель музики, учитель образотворчого мистецтва, 

учитель біології та хімії (на час відпустки по догляду за дитиною). 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 1 

Хімія 2 

Інформатика 3 

Зарубіжна література 2 

Німецька мова 3 

Трудове навчання 2 

Фізична культура 6 

Основи захисту Вітчизни 1 

Музика 1 

Психологія 1 

Керівник гуртка 1 

Соціальний педагог 1 
 

На сьогоднішній день в гімназії працює: 

 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії –  39 осіб;  

 спеціалістів першої кваліфікаційної категорії –  7 осіб;   

 спеціалістів другої кваліфікаційної  категорії –  2 особи;   

 учителів-спеціалістів – 4 особи.  

 
75% 

13% 

4% 
8% 

                 Якісний склад педколективу 

Вища категорія 

Перша категорія 

Друга категорія 

Спеціаліст 
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Мають державні нагороди та почесні звання:   

 Заслужений працівник світи України – 1  

 звання «учитель-методист» – 20 

 звання «старший учитель» – 11 

 нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 9 

 нагороджені знаком «Антон Макаренко» – 1  

 нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» – 1 

 мають науковий ступінь – 1 

За віком педагогічні працівники розподіляються таким чином:  

 від 31 до 40 років – 11 учителів;     

 від 41 до 50 років – 6 учителів;   

 від 51до 60 років – 18 учителів;   

 понад 60 років – 17 учителів.  
  

 
 

За тривалістю стажу роботи педагоги розподілилися таким чином:  

 від 6 до 10 років – 10 осіб;   

 від 11 до 20 років – 9 осіб;   

 від 21 до 25 років – 5 осіб; 

 понад 25 років – 28 осіб. 
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Рівень майстерності педагогів 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 фізичної культури; 

 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 Валентина 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» - 11 працівників: 

 Дмитрієва Дар’я Миколаївна  – учитель української мови; 

 Мегрін Наталія Миколаївна – учитель української мови; 

 Крижанівська Олена Борисівна – учитель української мови та літератури; 

 Сердюк Алла Миколаївна – учитель української мови та літератури; 

 Грудова Людмила Робертівна – учитель зарубіжної літератури; 
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 Лінник Ірина Анатоліївна – учитель математики; 

 Корнелюк Тетяна Євгенівна – учитель фізики; 

 Максим Тетяна Анатоліївна – учитель географії та економіки; 

 Яковленко Володимир Віталійович – учитель англійської мови; 

 Кузьминець Тетяна Вікторівна – учитель інформатики; 

 Юр Людмила Олександрівна – учитель біології; 

 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 фізичної культури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель зарубіжної літератури; 

 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови. 

 

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад освіти 

 

Гімназія «Діалог» в 2019-2020 навчальному році організовувала навчаль-

но-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: 

Підсумки діяльності закладу освіти в 2018-2019 н.р. та 

пріоритетні завдання на шляху реалізації Концепції Нової 

української школи в 2019-2020 навчальному році 

Серпень Кузьминець Л.П. 

Психологічний супровід адаптації учнів 5-их класів до 

нових умов навчання. Аналіз рівнів навчальних досягнень 

учнів 5-их класів, результатів психологічних досліджень. 

Психологічний супровід дітей з ознаками шкільної 

дезадаптації (завдання, напрямки роботи)   

Жовтень Малецька С.О., 

Малецька О.О., 

класні керівники 

5-их класів  

Робота педагогічного колективу щодо формування 

особистісних якостей та соціальної активності учня – 

громадянина-патріота України 

Грудень Свирида А.В., 

Куценко В.В., 

класні керівники 

Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках 

та у позакласній роботі: здобутки, перспективи, плани на 

майбутнє. Результати участі учнів гімназії в предметних 

олімпіадах, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН.   

Результати успішності в І семестрі 2019-2020 навчального 

Лютий  Заступники 

директора, 

вчителі-

предметники 
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року. Визначення претендентів на нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю серед учнів 10-их класів 2021 року 

випуску, учнів 11-их класів 2020 року випуску, вручення 

свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою 

учням 9-их класів 2020 року випуску 

Розвиток професійної компетентності вчителя  у контексті 

реалізації нових Державних стандартів і використання 

інноваційних освітніх технологій» Презентація прийомів 

використання ІКТ на уроках та в позаурочній діяльності 

(Звіти про роботу  вчителів, які  атестуються) 

Березень 

(он-лайн) 

Міхальова А.В. 

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 підсум-

кової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. 

Визначення претендентів на нагородження Золотою 

(Срібною) медаллю та отримання свідоцтва  «З відзнакою» 

за курс базової середньої школи (за результатами 2019-

2020 навчального року) 

Квітень 

(он-лайн) 

Заступники 

директора 

 

 

    

 

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

повної загальної середньої освіт 

 

Протягом І семестру 2019-2020 навчального року здійснювалася постійна 

певна робота по створенню умов для обов’язкового здобуття   базової, загальної 

середньої освіти.  

Кількість актів, надісланих в РУО та в службу у справах дітей в І семестрі  

2019-2020 навчального року про факти ухилення дітей від навчання в 

десятиденний термін – не надсилалися.  

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 

систематичного 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); 
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 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. Дистанційне навчання 

 

У зв’язку із тимчасовим обмеженням освітнього процесу в період з 

12.03.2020 по 29.05.2020 в гімназії навчання проводилося в дистанційному 

режимі відповідно до робочих навчальних планів. 

Здійснювалося  таке навчання  переважно в асинхронному режимі, 

тобто   учасники освітнього процесу не спілкувалися в режимі реального часу, а 

обговорювали окремі етапи роботи через інтернет-ресурси та інші засоби 

дистанційної комунікації, а саме: E-mail дистанційне навчання – здійснюва-

лося через листування учителя і учнів через мережу інтернет. Для здійснення 

такого виду навчання та забезпечення зворотного зв’язку із вчителем-

предметником на сайті гімназії в розділі «Дистанційне навчання» для кожного 

класу було згенеровано папку. Учні отримували інформацію щодо обсягу, 

змісту завдання, термін їх викона-ння та вид контролю. Крім того, був 

налагоджений зв'язок учителя-предметни-ка і класного керівника для 

формування блоків домашніх завдань для певного класу.  Розміщувалися також 

перевірочні питання і тести, активні посилання на додаткові матеріали (статті з 

періодичних видань, оригінальні тексти, презентації, відео фрагменти), що їх 

можна переглянути у мережі Інтернет. Для здійснення контролю за виконанням 

завдань учням запропоновано надсилати на електронну пошту учителя-

предметника фото, скрін-шоти сторінок зошитів, зошитів з друкованою 

основою, свої проекти та презентації, тощо. Також для отримання консультацій 

чи роз’яснень, перевірки обсягів та якості виконання завдань, проведення 

оцінювання виконаних робіт було передбачено спілкува-ння учителя із учнем в 

режимі діалогу через обмін електронними листами. 

Частково було використано веб-ресурси навчальних дисциплін, у 

тому числі дистанційні курси, доступні через Інтернет за допомогою веб-

браузера або інших доступних користувачеві програмних засобів. Крім того, з 

16 березня 2020 року телеканалом ТРК «Київ» 2 години ефірного часу було 

відведено для проведення телеуроків.  
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Основними видами навчальних занять, які організовувалися за дистан-

ційною формою навчання, були: лекція, урок, консультація, презентація, які  

супроводжувалися графічною, аудіо-, відеоінформацією.  

Також було видано наказ про порядок роботи в умовах призупинення 

занять, одним із пунктів якого визначено забезпечення виконання навчальних 

програм:    

 за рахунок об’єднання навчальних тем; 

 за рахунок ущільнення навчального матеріалу; 

 через використання різних форм дистанційного навчання; 

 через використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного 

вивчення навчального матеріалу; 

 використання резервних годин навчальної програми та годин, відведених 

на проведення окремих уроків тематичного оцінювання. 

Нижче представлено зведену таблицю, яка висвітлює організації дистан-

ційного навчання в гімназії на період призупинення освітнього процесу. 
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5. Науково-методичне забезпечення роботи закладу освіти 

 

У 2019-2020 навчальному році методична робота в гімназії здійснювалася  

з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних 

програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення 

ефективності організації освітнього процесу, вдосконалення педагогічної 

майстерності вчителя. 

Згідно з річним планом роботи у 2019-2020 навчальному році  

педагогічний колектив продовжив працювати над єдиною методичною 

проблемою «Удосконалення професійної майстерності педагогічних 

працівників та формування компетентного учня в умовах модернізації 

освітнього процесу». Протягом року методичну роботу було спрямовано на 

виконання таких завдань:  

 здійснення заходів щодо впровадження нового Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти; 

 впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих 

на розвиток особистості учня; 

 забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і 

якісному складу педагогічних кадрів; 

 формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до 

актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного 

досвіду, збільшення кількості вчителів, які беруть участь у масових 

формах методичної роботи; 

 розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної 

культури; 

 забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методич-

ної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням; 

 використання оптимальних форм і методів методичної роботи з 

педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-

методичної роботи; 

 забезпечуватизмістовненаповнення веб-сайту школи. 

У поточному навчальному році продовжила функціонувати 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 освітнього процесу; 
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 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.  

 
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі 

питання:  

 аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019 

навчальному році та завдання на новий 2019-2020 навчальний рік; 

 робота методичних об’єднань щодо використання ІКТ під час освітнього 

процесу; 

 робота класних керівників з учнями щодо безпеки життєдіяльності; 

 результати участі гімназистів у проведенні Всеукраїнських предметних 

олімпіадах;  

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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 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. 

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де 

обговорюють, проводять, аналізують: 

 результати навчально-виховної роботи; 

 динаміку зростання (спаду) успішності учнів; 

 результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації); 

 діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, 

залучення  їх до різних видів позаурочної діяльності; 

 аналіз стану викладання предметів; 

 стан виконання навчальних планів і програм; 

 використання інтерактивних технологій, їх ефективність; 

 стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку 

особистості; 

 робота факультативів, гуртків, індивідуальних занять; 

 стан позакласної роботи вчителів з предметів; 

 система та результативність підвищення професійного рівня вчителів; 

 результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах; 

 аналіз роботи за рік та перспективне планування. 

На кожному засіданні МО вчителі  знайомляться з новинками науково-

методичної та науково-педагогічної літератури. 

Систематично проводиться  внутрішкільна методична робота з питань: 

 самоосвіта вчителів; 

 атестація і творчі звіти педагогів; 

 курсова перепідготовка; 

 семінари-практикуми; 

 індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків; 

 участь у роботі предметних декад та нарад; 

 робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з 

базових дисциплін; 
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 поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розроб-

ками 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 майстер-

ності, 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 2019-2020 н.р.: 

 МО вчителів математики та інформатики «Удосконалення професійної 

майстерності вчителів математики та інформатики, формування 

компетентного 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-гуманітарних дисциплін» 

(2018 р.); 

 МО вчителів географії, біології та екології «Проблеми формування 

мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов» (2018 р.); 
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 МО вчителів хімії, фізики та астрономії «Інноваційні методи і прийоми 

формування ключових компетентностей учнів на уроках фізики та хімії» 

(2018 р.); 

 МО вчителів фізичної культури «Формування іміджу здоров’я та 

здорового способу життя учнів» (2016 р.); 

 МО вчителів образотворчого мистецтва, музики та технологій 

«Підвищення ефективності економічного навчання шляхом удосконале-

ння новітніх технологій на уроках трудового навчання, образотворчого та 

музичного мистецтва» (2016 р.). 

Заступники директора з НВР проводили  інструктивно-методичні наради, 

на яких опрацьовувалися  актуальні питання: 

 наступність навчання учнів 5-6 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-их 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 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 освітнього процесу з окремих предметів. 

Педагоги гімназії беруть участь у заходах, які проводяться не тільки на 

базі гімназії, а і за її межами. 

Так, учитель історії Гаврилюк Ж.М. була: 

 член робочої групи проекту Міжнародної методлабораторії для 

освітян «VerbaMagistri». Була учасником  міжнародного наукового 

симпозіумі «Епоха Голодомору у мовній та концептуальній 

картинах світу»; 
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 тренером літньої школи в Чорноморську, організований освітній 

консорціумом вивчення «Голодомору «HREC» (Канада); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 участь в обговоренні проєкту Державного 

стандарту базової середньої освіти (історична та 

громадянська освітня галузь (18.02.2020). 
 

 

 

 

 

 

 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 
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передового педагогічного досвіду та втілення його 

на уроках математики. А саме, на базі Національної 

академії педагогічних наук України 29 серпня 2019 

р. відвідали серпневу конференцію «Математична 

освіта: навчання орієнтоване на досягнення успіху» 

в рамках ІІІ Київського освітнього форуму «Нова 

українська школа: простір можливостей», 10 грудня 

2019 р. семінар-практикум «Задача мінімакс: як за 

мінімальний час надати максимум інформації зі стереометрії», який проводив 

Ю.О.Захарійченко, доцент Києво-Могилянської академії 

У жовтні 2019 року на базі гімназії НЦ «МАНу» було проведено 

навчальний семінардля вчителів географії Дарницького району.  Всі учасники 

семінару ортимали сертифікати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головним показником якості діяльності педагогічного колективу є досяг-

нення учнів. Протягом навчального року в гімназії проводилася робота із 

залучення учнів до науково-дослідницької діяльності та участі у різних етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, змагань 

конкурсів. 

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»  у жовтні в гімназії пройшов І етап 

предметних олімпіад.  Завдання для проведення 

олімпіад розробляли предметно-методичні комісії 

кожного методичного об’єднання та затверджу-

валися директором гімназії. Зазвичай до участі в 

цьому етапі допускаються усі бажаючі учні 5-11 

класів. Метою олімпіад є формування творчого 



16 
 

 
 

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, 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 – 51 учень. 

Результати по предметах: Історія – 7; Правознавство – 3; Лінгвістика – 

2;  Українська мова та література – 3; Зарубіжна література – 1; Англійська 

мова – 3; Хімія – 2; Географія – 5; Економіка – 2; Біологія – 3; Фізика – 5; 

Астрономія – 1; Екологія – 6; Психологія – 1; Комп`ютерна анімація – 

2; Комп`ютерна графіка – 2; Офісні технології – 1; Валеологія – 1; 

Образотворче мистецтво – 1. 

Результативною була участь гімназистів у районному етапі XX 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: І місце - Буніч 

Анна (10-А клас), ІІ місце - Трекурова Анастасія (7-Г клас), ІІІ місце - 

Подлуцька Олександра (9-Г клас).  

Розширенню наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту, 

пізнавальної діяльності та творчих здібностей, залученню до активного процесу 

навчання шляхом проведення науково-дослідницької діяльності, самовизна-

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

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

та богині Феміди». Координатор секції – Гаврилюк Ж.М.;   

 секція фізики та астрономії «Квант». Координатор секції – Шевчук Н.С.; 

 секція економіки та географії «Ойкос». Координатор – Шкоденко Н.М.; 

 секція біології, екології, медицини та психології. Координатор секції – 

Коржик М.М.; 

 секція української філології. Координатор секції – Крижанівська О.Б.; 

 секція математики  та інформатики. Координатор секції – Лінник І.А.; 

 секція іноземної філології. Координатор секції – Маркова І.А. 

3. Індивідуальної роботи учнів під керівництвом педагогів гімназії:  

 проведення консультацій у виборі тем для науково-дослідницьких робіт;  

 ознайомлення з вимогами до написання науково-дослідницьких робіт;  

 консультації по роботі з науковими джерелами; 

 оформлення бібліографічної бази учнівського дослідження. 

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

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

організаторами різноманітних ігор, інтелект-турнірів, брейн-рингів та олімпіад 

серед молодших гімназистів. 

6. Співпраця з науково-дослідницькими інститутами, вищими навчальними 

закладами, науковими організаціями, громадськими організаціями. 

На початку навчального року проводиться велика робота з учнями, 

зокрема моніторинг обрання учнями предмету з якого буде писатися робота, 

дослідження участі учнів та вчителів у роботі МАН. Про результати своєї 

роботи учні розповідають на науковій конференції.  

Відповідно до наказу по гімназії «Про проведення І етапу Всеукраїнсь-

кого конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН» в 

листопаді - 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. 

21 листопада 2019 р. в гімназії проведено 

контрольні роботи для учнів 9-11 класів І 

(шкільного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. 
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3  грудня 2019 р. 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 І  та ІІ етапах  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів членів МАН у 2019-2020 навчальному році 
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Відділення 

І Історії  Археологія  -          

Етнологія 5 3  2 2 1 3  1 1 1 

Історія України 13 2 2 8 3  1  1   

Всесвітня історія 8 4 3 4 1  1  1   

Історичне 

краєзнавство   
           

ІІ Наук про Землю Географія та 

ландшафтознавство 
           

Геологія, геохімія, 

мінералогія  
           

Гідрологія            

Метеорологія та 

кліматологія 
           

ІІІ Філософії та 

суспільствознавства 

Філософія 
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Соціологія та 

педагогіка 
2 2   1 1 1    1 

Теологія, 

релігієзнавство та 

історія релігії 

           

Правознавство 4 1  3 1  1   1  

IV Технічних наук Технологічні проце-

си та перспективні 

технології 

           

Електроніка та 

приладобудування 
           

Матеріалознавство             

Машинобудування 

та робототехніка 
           

Інформаційно-теле-

комунікаційні сис-

теми та технології 

           

Екологічно безпечні 

технології ресурсо-

збереження 

           

Авіа- та 

ракетобудування 
1 1  1        

Архітектура та 

дизайн 
           

Науково-технічна 

творчість та 

винахідництво 

           

V Комп’ютерних наук Комп'ютерні 

системи та мережі 
           

Безпека інформа-

ційних та телеком-

унікаційних систем  

           

Технології 

програмування 
           

Інформаційні сис-

теми, бази даних та 

системи штучного 

інтелекту 

           

Internet-технології 

та WEB дизайн 
           

Мультимедійні 

системи, навчальні 

та ігрові програми 

1    1       

VI Української філології 

та мистецтвознавства 

Українська мова  5 4  2  3 3  2  1 

 

Українська 

література  
6 5  1 5  5  1 4  

 
Фольклористика 3    3       

 

Літературна 

творчість 

Мистецтвознавство 

           

            

VIІ 

  

Іноземної філології 

та зарубіжної 

літератури 

Зарубіжна 

література 
15 5 3 5 7  3  3   

Російська мова та 

література 
           

Англійська мова  4 2   4  2   2  

Німецька мова             

Французька мова             

Іспанська мова            

Китайська мова 
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VIІІ Математика  Математика 3 2  3   2  2   

Прикладна 

математика 
1 1   1  1     

Математичне 

моделювання 
           

IX Фізики і астрономії Теоретична фізика 4   1 3       

Експериментальна 

фізика 
2  1 1        

Оптика і лазерна 

фізика  
1   1        

Астрономія та 

астрофізика 
5   3 2       

Аерофізика та кос-

мічні дослідження 
           

Х Економіки Економічна теорія 

та історія 

економічної думки 

1 1          

Мікроекономіка та 

макроекономіка 
7 4 1 1 3 2 4   2 2 

Фінанси, грошовий 

обіг і кредит 
7 3 3 2 1 1 2   1 1 

XІ Хімії та біології Хімія 8 1 4 1 3  1   1  

Біохімія, молекуля-

рна біологія, 

генетика та селекція 

           

Загальна біологія та 

біологія людини 
           

Мікробіологія            

Медицина            

Валеологія 2 2    2 2    1 

Психологія 6  3 2 1       

XІІ Екології та аграрних 

наук 

Екологія 7 3 1 1 2 3 1    1 

Зоологія , ботаніка            

Ветеринарія та 

зоотехніка 
           

Лісознавство            

Агрономія            

Охорона довкілля та 

збалансоване приро-

докористування 

           

ХІІІ Суспільні комунікації Журналістика (нові 

медіа, теорія та 

історія медіа) 

2 2  1 1  2  1 1  

Всього 123 48 21 41 48 13 35  12 14 9 

 

Високий рівень наукової думки, загальної обізнаності продемонстрували 

гімназисти у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

України. Призові місця у ІІ міському етапі посіли:  

 Кудим Ольга Олександрівна, учениця 11-В класу, І місце, секція 

соціологія, педагогічний керівник – Гаврилюк Ж.М.; 

  Шевченко Діана Олександрівна, учениця 10-Б класу, ІІ місце, секція 

етнологія, педагогічний керівник – Гаврилюк Ж.М.; 

  Гусак Антон Юрійович, учень 9-Г класу, секція історія України, 

педагогічний керівник – Буряк В.А.; 



21 
 

 
 

 Подлуцька Олександра Олегівна, учениця 9-Г класу, ІІІ місце, секція 

українська мова, педагогічний керівник – Дмитрієва Д.М.; 

 Буніч Анна Юріївна, учениця 10-А класу, ІІІ місце, секція українська 

література, педагогічний керівник – Крижанівська О.Б.;  

 Копилець Ольга Тарасівна, учениця 10-В класу, ІІІ місце, секція 

українська література, педагогічний керівник – Мегрін Н.М.;  

 Уманський Борис Сергійович, учень 10-В класу, ІІ місце, секція 

українська література, педагогічний керівник – Мегрін Н.М.; 

 Белдик Валерія Любомирівна, учениця 10-В класу, ІІ місце, секція 

українська література, педагогічний керівник – Сердюк А.М.; 

 Негодуйко Олександр Васильович, учениця 10-Б класу, ІІІ місце, секція 

фінанси, грошовий обіг та кредит, педагогічний керівник – Кушнір В.С.; 

 Волк Олена Олександрівна, учениця 10-В класу, ІІІ місце, секція хімія, 

педагогічний керівник – Коник Н.К.;  

 Лазарєва Олександра Олександрівна, учениця 11-Б класу, ІІІ місце, секція 

валеологія, педагогічний керівник – Коржик М.М.; 

 Зарицька Діана Юріївна, учениця 9-Г класу, ІІІ місце, секція теорія та 

історія медіа, педагогічний керівник – Дмитрієва Д.М.; 

 Кораблін Єгор Андрійович, учень 10-Б класу, ІІІ місце, секція астрономія 

та астрофізика, педагогічний керівник – Шевчук Надія Сергіївна.  

 Чернишевич Мирослава Станіславівна, учениця 10-Б класу, ІІІ місце, 

секція астрономія та астрофізика, педагогічний керівник – Шевчук Н.С.; 

 Сараненко Анастасія Дмитрівна, учениця 10-Б класу, І місце, секція 

психологія, педагогічний керівник – Малецька О.О.; 

 Козуб Олександра Олегівна, учениця 9-В класу, ІІІ місце, секція 

психологія, педагогічнийкерівник – Малецька О.О 

Методична робота педколективу гімназії була спрямована на активізацію 

та мотивацію участі учнів в предметних конкурсах. У 2019-2020 навчальному 

році на базі гімназії було проведено: 

 Міжнародна інтелектуальна гра із 

зарубіжної літератури - 70 учнів 

були учасниками; 

 

 

 

 

 

 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч» - 245 учнів; 
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 Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 215 учнів; 

 

 

 Міжнародний конкурс з німецької мови «Орлятко» - 79 учнів; 

 Всеукраїнський етап Міжнародного конкурсу з математики «Кенгуру»  

для 5-6 класів - 122 учні; 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Всеукраїнський етап Міжнародного конкурсу з математики «Кенгуру» 

для 5-11 класів – 313 учнів. Найактивнішими були учні 6-Б класу 

(класний керівник Кузьминець Т.В. та вчитель математики Красна Т.В.) 
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9 листопада 2019 р. на День писемності був проведений: 

 Всеукраїнський диктант 

 

 

 

 

 Мовно-літературний квест 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 лютого 2020 р. на Міжнародний день рідної мови було проведено: 

 

 

 фотоквест  

«З Україною в серці»; 

 

 

 

 

 Літературно-музична композиція «Лине Україною мова серцю мила». 
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Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в гімназії 

є проведення предметних тижнів,  як комплексу навчально-виховних заходів, 

спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з 

предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять 

цікаві заходи та інноваційні технології до освітнього процесу, удосконалюють 

організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів.  

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

знайшли відгук у серцях і свідомості наших учнів. 

На уроках історії проводилися різні цікаві заходи вікторини, турніри, 

творчі проекти, де учні з радістю демонстрували свої вміння та знання. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відкритий урок «Грецька релігія та міфологія» був проведений у 6-В 

класі, де діти, поринувши у світ античної міфології, вчились розповідати, 

порівнювати, працювати в команді. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні 6-А класу змагалися в конкурсі 

«Кращий переказ грецького міфу». Всі діти 

активно долучилися до заходу, підготувавши  

навіть  образи міфічних героїв. 
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Серед учнів 5-11 класів було проведено фотоквест «Моя Україна», де 

кожний з класів на швидкість та правильність мали виконати поставлені 

завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У рамках декади історії та правознавства учитель правознавства Конопля 

Н.А. провела конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права та потребую 

їхзахисту», 7-А клас (27-30.01.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі роботи, які були представлені учнями, вирізнялися творчістю, 

неповторністю та змістовністю: 

 серед учнів 10-их класів проведено захист проєктів «Роль 

інформації та медіа в сучасному світі». Захід було спрямовано на розширення 

знань учнів про мас-медіа та їх вплив на формування власної позиції людини та 

навчити бути медіаграмотним, тобто критично ставитися до мадіаконтенту, 

розуміти й аналізувати роль медіа та їхній вплив; 

 серед учнів 9-их класів проведено захист проєктів «Захист прав 

споживачів». Захід спрямовано на розширення знань учнів про права 

споживачів, а саме: право на інформацію про товари чи послуги, якими вони 

користуються, на безпечний і якісний товар. Зокрема, був наданий аналіз 

уявних ситуації за допомогою витягів із Закону України «Про захист прав 
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споживачів» та визначено, як треба діяти в кожній з ситуацій, щоб захистити 

права споживача; 

 конкурс творчих робіт «Конституція класу», 6-А клас (31.01.2020). 

Найкращі роботи учнів були відзначені та нагороджені почесними 

призовими місцями та іменними грамотами: І місце – Мовчан Єлизавета; ІІ 

місце – Скрипник Катерина, Іванова Вікторія; ІІІ місце – Свидан Андрій, 

Сезьоненко Анна, Шамшинова Євгенія, Домченко Ігор. 

Робота вчителів кафедри фізики та хімії  

спрямована на усвідомлення учнями гімназії законів 

природи і Всесвіту, виховання бережного ставлення до 

довкілля, формування екологічних знань і зв'язок їх з 

практикою природоохоронної роботи, осмислення 

кожним того, що він є часткою Всесвіту.  Суттєве 

значення для формування наукового світогляду учнів 

мають елементи історизму як на уроках, так і у 

позакласній роботі. Гімназисти із задоволенням 

виконують проектні та практичні завдання.  

П’ятикласники підготували природничу казку, 

вивчивши різні теми про оточуючий світ на уроках природознавства. 

Одним із методів, що використовуються на уроках і в позаурочний час 

для формування інтересу до предмету, є практична робота - процес, 

спрямований на закріплення знань, набуття вмінь та формування навичок, через 

комплекс методів, здійснюваних прийомами, пов'язаними із застосуванням 

знарядь дослідної і продуктивної праці. Це найулюбленіший вид роботи учнів 

різних класів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та захист проектів - улюблений вид діяльності учнів та 

вчителя. Проєкти з хімії є практичним утіленням отриманих знань і вмінь під 

час виконання групової роботи з розв'язанням наближених до реального життя 

задач.  
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Тут присутнє і креативного мислення, і  пошуковий, дослідницький та 

творчий характер, і навіть конкуренція між групами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час проходження дня учнівського 

самоврядування в гімназії вчителі кафедри 

максимально залучили дітей, надавши їм 

необхідну допомогу, до ролі вчителя. Це 

сприяє формуванню у них відповідальності, 

громадянськості, організаторських якостей, 

допомагає в проведенні різноманітних заходів. 

Така організація проведення уроку дуже 

подобається учням. 

  Цікаво і змістовно пройшла  декада 

іноземних мов. В цей період відбулося багато 

цікавих заходів і відкритих уроків. Діти 

приймали участь у різних творчих проектах та 

вікторинах. 

Учні 8-В класу з учителями англійської 

мови Таранченко О.М. та  Колісник А.В. 

провели культурно-пізнавальний захід «Travelling around the world». Було 

представлено культуру, традиції та стиль життя різних країн світу. 

Учні 5-В класу  разом із вчителем 

Філаретовою А.О. підготували і провели 

театральну постановку казки «Ріпка» 

німецькою мовою. Діти із задоволенням 

долучилися до заходу і продемонстрували 

чудові знання з німецької мови. 
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У 5-Г класі було проведено гру «Найрозумніші та найкреативніші  знавці 

англійської мови». Учні приймали участь у різних видах конкурсів. Під час гри 

були задіяні усі види мовленнєвих компетенцій. Учні розповідали вірші, 

відгадували загадки і виконували різні завдання вікторини. Під кінець заходу 

діти провели музичний флешмоб. 

 

 

 

 

Вчителі кафедри організували день присвячений 

Вільяму Шекспіру, його творчості та театру. Учні 

переглянули фільм про поет, ознайомилися з його 

біографією, подивилися уривок із п’єси «Ромео і Джульєтта». 

Учитель зарубіжної літератури Грудова Л.Р. 

провела урок-спектакль «Сторінками літературних 

казок». 

27 листопада 2019 року учні 11-Б класу 

Бовсуновський Владислав, Здорова Соломія, Ареф’єв 

Микола, Чижова Дарія та 11-В класу Пишняк 

Олександра, Кульбачний Богдан, Чепур Іван, 

Долматова Марія взяли участь у науково-практичній 

конференції «Бізнес-середовище в Україні», яку 

організували відділення економіки Київської Малої 

академії наук учнівської молоді спільно з кафедрою економіки освіти НПУ 

імені М.П.Драгоманова.  
 

 

 

 
 

 

 

 



29 
 

 
 

Тісний зв'язок із Вищими навчальними закладами надає можливість 

визначитися старшокласникам у виборі майбутньої професії. 

12 грудня 2019 року в приміщенні головного корпусу Київського 

Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулася 

науково-практична конференція відділення економіки КПНЗ і факультету 

маркетингу ДВНЗ на тему «Маркетингова освіта – шлях до успіху». 

Метою заходу було залучення молодих науковців до знайомства з 

основами маркетингу в освіті та бізнесі.  

В конференції прийняли участь учні 11-Б класу Бовсуновський 

Владислав, Здорова Соломія, Ареф’єв Микола, Чижова Дарія та учні 11-В класу 

Кульбачний Богдан, Пишняк Олександра, Чепур Іван, Долматова Марія, а 

також учениця 10-В класу Халімовська Анна. 

 

Учасники конференції отримали сертифікати та цікаві сувеніри. 

Куратором економічних проєктів була вчитель економіки Максим Т.А. 

Протягом навчального року вчителями МО географії, економіки та   

біології  проводилися відкриті уроки, на яких учні захищали 

міні-проекти (вчитель Шкоденко Н.М., 6-Б). 

Корективи у роботу педагогічного колективу внесло 

дистанційне навчання. 

Під час дистанційного навчання учителі МО 

організували свою 

роботу за допомогою 

різноманітних елект-

ронних ресурсів, а саме: 

 платформа Pearson; 

 Zoom; 

 платформа  Classroom та іш. 

Для підвищення рівня своєї 

кваліфікації вчителі іноземної мови відвідали низку онлайн-вебінарів, 

організованих фахівцями компанії DinterntalEducation за наступними темами: 

«Спокійне та щасливе життя під час карантину і не тільки»; «Базові стратегії 
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правильного і швидкого планування уроків»; «Ігрові педагогічні прийоми: як 

пробудити в учнів інтерес до навчання»; «Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних працівників»; «Онлайн-тести як інструмент перевірки 

знань в умовах дистанційного навчання». Учителі зарубіжної літератури під час 

карантину відвідали інтернет-конференції «Розширення кордонів мислення та 

меж запам`ятовування на уроках літератури», «Актуальні проблеми сучасної 

освіти», прослухали онлайн-лекції «Сучасна світова драматургія», «В.Шекспір 

– людина театру». 

Вчителі МО під час онлайн засідань  розробляли  пропозиції для виробле-

ння загальних рекомендацій для проведення занять до кінця навчального року 

та на майбутнє дистанційне навчання. 

 
 

У 2019-2020 навчальному році діяльність гімназії спрямовувалася у 

напрямі використання інформаційних та комунікаційних технологій у освітньо-

му процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної діяльності 

учнів та формування відповідних професійних та особистісних якостей. 

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне 

забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист 

психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників. 

Завданням психологічної служби є психологічний супровід навчального 

процесу. Психологічний супровід у гімназії здійснюється в усіх вікових групах 

(5-11 класи) та передбачає такі напрями: 

 діагностичний; 

 консультативний; 

 корекційно-розвивальний; 

 просвітницький; 

 навчальний. 

Психологічний супровід учнів у гімназії - це рух разом з ними, поряд з 

ними. Адміністрація, вчителі, психолог, соціальний педагог уважно придивля-

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

досягнення і труднощі, що виникають, допомагають зробити правильний вибір. 

Організація роботи психологічної служби базується на поєднанні таких 
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компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих 

на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і 

специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності. 

Пріоритетним напрямком роботи практичного психолога гімназії у 2019-

2020 навчальному році була робота щодо адаптації дитини до життя в умовах 

медіа та кіберпростору, формування навичок безпечної поведінки у мережі.  

Крім того, у березні-травні 2020 року робота психологічної була 

спрямована на підтримку психологічного комфорту колективу та учнів гімназії 

в умовах вимушеного карантину та самоізоляції. За цей період було опановано  

Психодіагностична робота. Протягом навчального року проводилась 

діагностика та аналіз характерологічних особливостей учнів, міжособистісних 

відносин у класних колективах. 

Консультативна робота. За минулий навчальний рік практичним 

психологом проведено 103 та соціальним педагогом 129 індивідуальних 

консультації. Найбільша частота звернення серед учнів старших класів. 

Проблеми, з якими звертаються учні стосуються питання міжособистісних 

стосунків, вирішення конфліктів з однокласниками, профорієнтацію, 

самовдосконалення (пізнання себе, власних здібностей, можливостей, бажання 

краще вчитися, розвиток пізнавальної сфери), дружбу і кохання, налагодження 

взаємовідносин з батьками, в сім’ї, формування психологічної готовності до 

ЗНО та ДПА. 

Звернення батьків частіше стосуються особливостей поведінки дитини, 

прохання підтримки в складних сімейних та шкільних ситуаціях, проблемах 

навчання. 

Звертання педагогів пов’язані з проблемами поведінки конкретної дитини 

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

запити педагогів були пов’язані з роботою класу з конкретною проблемою, 

запрошенням на тематичні батьківські збори, пошуком інформації для батьків з 

приводу питань стилю батьківського виховання, питання адаптації дитини, 

виховання самостійності підлітка та інші. 

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота. Для учнів 5-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.  

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

відчути себе учнем гімназії. 

2. Емоції і почуття. Мета: сформувати навички групової взаємодії. 

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

доброзичливої атмосфери в колективі. 
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4. Я – особистість. Мета: сприяти пізнанню і гармонізації особистості. 

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

досягати успіху. 

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

класному колективі. 

Заняття для учнів 5-6 класів у вигляді казкотерапії з метою покращення 

стосунків у класному колективі, підвищення толерантності взаємин, зниженню 

індивідуальної тривожності та підвищення рівня психологічного комфорту у 

класних колективах. 

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

лихослів’я учнями та формування культури здорового способу життя. 

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

професійне та особистісне самовизначення та зростання, підвищення 

згуртованості класних колективів, формування у учнів ініціативності та 

лідерських якостей. 

Дистанційна робота 

Починаючи з 16 березня 2020 року психологічна служба працювала 

дистанційно. Цей період дав змогу опанувати нові навички та уміння, зокрема 

оволодіти таким інструментом дистанційної роботи як Zoom. 

Безпека в інформаційному середовищі. 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 5их класів, приурочені до 

Дня смайла (19.09.). 

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. 

У листопаді 2019 року відбулося засідання педагогічної ради гімназії, 

присвячене питанням адаптації учнів 5-их класів до умов навчання в середній 

ланці школи. Соціальний педагог Малецька С.О. виступила із доповіддю: 

«Соціально-психологічні аспекти розвитку учнів молодшого підліткового віку; 

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

перспективність у навчанні та виховання учнів 5-их класів». Світлана 

Олександрівна розкрила психофізіологічні особливості даного віку та 

охарактеризувала учнів 5-их класів на початку навчального року за такими 
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показниками як мотивація, тривожність та рівень інтелектуального розвитку.  

Участь у конкурсі науково-дослідних робіт. Протягом навчального року 

здійснювалась підготовка науково-дослідних робіт до Малої академії наук. На І 

(шкільному) етапі було підготовлено 6 наукових робіт. 

На міському етапі конкурсу-захисту учні посіли такі призові місця: 

І місце – учениця 10-Б класу, Сараненко Анастасія Дмитріївна; 

ІІ місце – учениця 9-В класу, Кузуб Олександра Олегівна. 

Психопрофілактична та освітня робота. Протягом 2019-20 навчального 

року систематично відвідувались районні і міські семінари, круглі столи та 

лекції. 

 

   Регіональній проєкт «Крок до співпраці» 

(26.09.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

      

Всеукраїнська стратегічна нарада «Українська 

медіаосвіта: здобутки і завдання» (1-2.10.2019) 

 

 

Семінар «Створення системи протидії 

булінгу, що сприяє безпечному освітньому 

середовищу та участі дітей (за результатами 

моделювання «Безпечні та дружні до дитини 

школи») 

 

 

 

Презентація-семінар з використання ігрових 

технологій «Нові ігри для нових людей» (профілактика 

булінгу) (15.01.2020)  
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У процесі дистанційної роботи було відвідано такі заходи: 

 11.04. Конференція «Мислення логічне, креативне, критичне» (10 годин). 

 14.04. Науково-практичний вебінар «Методи проведення психологічних 

досліджень», проведений Jean-Hugues CHAUCHAT, професором 

Університету Ліона (англійською мовою) – 2 години. Вебінар «STEAM- 

та арт-інструменти для підтримки психічного та фізичного здоров'я під 

час карантину» - 1 година. 

 15.04. Вебінар «Особливості дистанційного навчання дітей з особливими 

освітніми потребами» - 2 години. Вебінар «Медіагігієна під час пандемії 

COVID-19» - 1 година. 

 16.04. Вебінар «Мотивація до навчання під час карантину» - 2 години. 

 22.04. Вебінар «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання». 

 23.04 Вебінар «Медіагігієна під час пандемії COVID-19» - 1 година. 

 23.04. Науково-практичний семінар «Досвід карантину: дистанційна 

психологічна допомога і підтримка», виступ на семінарі та учать у 

дискусії - 3 години. 

 23-29.04. Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар «Арт-

терапія в роботі психолога: інноваційні підходи». 

Наукова діяльність. Навчання в аспірантурі Інституту соціальної і 

політичної психології НАПН України. Науковий керівник: чл.-кор. НАПН 

України, доктор психологічних наук, Найдьонова Л.А. Тема науково-дослідної 

роботи: Оптимізація комунікативних стилів зорієнтованих на сферу 

інформаційних технологій школярів. 

 

6. Організація виховної роботи в закладі 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. На основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для 

самореалізації в різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання 

особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яка 
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передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, сім’янина, товариша, 

громадського діяча. 

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, 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 на 2019-2020 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 виховної роботи, який охоплює всі напрямки виховання, 

включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні заходи щодо 

втілення державних міських і районних програм виховання молоді. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 створення в гімназії алгоритму реагування на випадки булінгу 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, демокра-

тизму, 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. 
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Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в 2019-2020 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, 

інтелек-туального і духовного розвитку. Саме тому 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). 

2. Тижні: 

 протидії булінгу (вересень); 

 Олімпійський тиждень та Олімпійський урок (вересень); 

 знань з основ безпеки життєдіяльності (вересень, грудень); 

 у рамках Всеукраїнського тижня права (грудень). 

3. Заходи: 

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

 До дня Смайла (вересень); 

 підведення підсумків проєкту «Громадський бюджет діти (EVORANK)» 

(вересень); 

 змагання з плавання серед 5-11 класів (вересень); 

 до Дня захисника України (15.10.);  

 зустріч з шкільним офіцером поліції у 5-А, 7-Б та 9-Б класах (жовтень, 

листопад); 

 до Дня визволення Києва (05.11.); 

 до Дня української писемності та мови (08.11.); 

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

 до Дня Гідності та Свободи духовна година «Наш вибір – Свобода» 

(21.11.); 

 до Дня пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років урок-реквієм «Чорні 

жнива 33» (22.11.); 

 до Дня учнівського самоврядування (06.12.); 

 до Дня Збройних Сил України (07.12.); 

 до Дня прав людини (10.12.); 

 свято «Посвята п’ятикласників у гімназисти» (19.12.); 

 до Міжнародного дня рідної мови (заходи по класах, 21.02.); 

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

вмирають» (21.02.); 
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 змагання «COOL GAMES» серед 6-их класів (03.03.); 

 до 85-річниці Дарницького району «Чути голос учнівської молоді» 

(онлайн 04.04.); 

 до Дня пам’яті аварії на ЧАЕС «Чорнобиль – біль і скорбота України» 

(26.04.); 

 до Дня памяті і примирення флешмоб «Ми хочемо миру» (08.05.); 

 до Дня вишиванки «Українська вишиванка – символ сили, добробуту, 

краси та оберіг української нації» (онлайн 16.05.); 

 свято «Останнього дзвоника» (онлайн 29.05.). 

 

Науково-методичне забезпечення виховної роботи 

 

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 освітньому процесі. 

Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка 

до активної, сповненої особистісної сутності життєдіяльності є важливими 

складовими розвитку Української держави. Пріоритетною умовою повно-

цінного становлення особистості є доцільно організований навчально-виховний 

процес. Отже, забезпечити 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 захища-

ти і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціаль-

ну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.  

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 
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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.  

В І семестрі 2019-2020 навчальному році всі класні колективи приймали 

активну участь у житті гімназії згідно виховного плану гімназії.  

У ІІ семестрі 2019-2020 навчального року класні керівники:  

 постійно брали участь у роботі школи передового, перспективного і 

новаторського педагогічного досвіду; 

 проводили індивідуальну роботу з дітьми, які потребують підвищеної 

педагогіч-ної уваги; 

 приділяли особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. 

Працювали над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих 

дітей, забезпечення їх самореалезації; 

 спрямовували свою роботу класного керівника для формування спільної 

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

  виховували інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму; 

 працювали над вдосконаленням та розвитком системи учнівського 

самоврядування. 

 

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 2019-2020 навчального року був складений навчальний план. 

14 листопада в гімназії відбулося засідання педагогічної ради. 

Розглядалося декілька питань, але основним для обговорення було питання 

адаптації учнів 5-их класів до навчання у середній ланці школи, зокрема, 

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. Із 

доповіддю з цього питання виступила соціальний педагог Малецька С.О. Вона 
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продемонструвала результати досліджень соціально-психологічної служби з 

вивчення процесу адаптації п’ятикласників. Класні керівники 5-их класів 

Максим Т.А., Кушнір В.С., Дмитрієва Д.М., Кравець В.С. також взяли участь в 

обговоренні, презентувавши результати роботи класних колективів на першому 

етапі навчання в середній ланці школи. Доповідали заступник директора з 

навчально-виховної роботи Міхальова А.В. і класні керівники 10-их класів 

Крижанівська О.Б., Шевчук Н.С., Колісник А.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна система роботи гімназії була зорієнтолвана на особистість як 

відправний компонент і кінцевий результат, на її розвиток, духовне і моральне 

збагачення і носила плановий, цілеспрямований характер. Цьому свідчить 

комплекс актуальних питань, які розглядались на: 

 нарадах при директорові: 

 про попередження дитячого травматизму під час організації 

освітнього процесу (вересень); 

 про стан відвідування навчальних занять учнями (вересень); 

 про стан комплектування гуртків та секцій (вересень); 

 про попередження дитячого травматизму в період осінніх канікул 

(жовтень); 

 про роботу щодо попередження правопорушень та злочинності серед 

учнів (жовтень); 

 про організацію харчування учнів та соціальне забезпечення дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки (жовтень); 

 про організацію та проведення осінніх канікул (жовтень); 

 про роботу по застереженню від дитячого травматизму в зимовий 

період та під час зимових канікул (грудень); 

 про профілактику захворюваності учнів у зимовий період (січень); 

 про заходи безпеки життєдіяльності працівників в умовах карантину 

COVID-19 (березень); 

 на педагогічній раді: 
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 стан адаптації п’ятикласників до умов навчання в закладі освіти 

(листопад); 

 стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед 

учасників освітнього процесу (вересень). 

Крім вищезгаданих видів контролю в гімназії проводились: 

 перевірка планів виховної роботи класних керівників, відповідність їх 

змісту та темі; 

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

 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 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 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. 

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., Журавльов Ю.М.; 

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

психо-логічна готовність юнаків до служби у Збройних Силах України – 

Шило І.І.; 

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

ляться з методами оригінальної діяльності. Класні керівники беруть участь у 

науково-практичних конференціях, практикумах, семінарах тощо. 

 

7. Робота з основних напрямків виховної роботи 

 

Національно-патріотичне виховання 

 

Друге вересня – це щось більше ніж просто початок осені. Для дітей це 

свято нових знань, зустрічі зі шкільними друзями та вчителями. А для 

одинадцятикласників цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. День 

знань у цьому році пройшов по-новому. Святкова програма складалася із 

талант-шоу, спортивної програми «Гордість гімназії», майстер-класу з 

аквагриму. У фойє гімназії діти мали змогу помилуватися виставкою 

учнівських робіт «Світ очима дітей». А також відбувся благодійний ярмарок 

солодощів «Крила добра». Виручені кошти будуть передані в дитячий 

онкологічний центр. За доброю традицією під лунку мелодію гімназійного 

дзвінка та оплески всіх присутніх учні одинадцятих класів завели 

п’ятикласників на перший урок. Отож навчальний рік розпочався. Тож нехай 

він відкриє перед гімназистами нові горизонти пізнання світу, вчителів надихне 

успіхами вихованців, а батьків - гордістю за своїх дітей. 
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26 вересня 2019 року на годину пам’яті 

«Бабин Яр: без права на забуття» до бібліотеки 

№133 завітали учні 11-А класу. 

Бібліотекарі розповіли учням про криваву 

трагедію, яка сталася 78 років тому в 

Бабиному Яру, коли фашисти за декілька днів 

розстріляли близько 33 тисяч євреїв. Жертвами 

Бабиного Яру стали не лише люди єврейської 

національності, туди на масові розстріли 

фашисти зганяли ромів, психічно хворих людей, інвалідів. Також там були 

розстріляні члени ОУН, серед яких – відома українська поетеса – Олена Теліга. 

Завідувач бібліотекою Клавдія Іваненко зауважила на тому, що Бабин Яр 

став фактично однією братською могилою для великої кількості невинних 

людей.  

Присутні прослухали пісню «Бабин Яр», переглянули уривок з 

документаль-ного фільму «Дети из бездны» та хвилиною мовчання вшанували 

пам’ять загиблих у цій страшній людській трагедії ХХ сторіччя. 

Захід супроводжувався відеопрезентацією «Трагедія Бабиного Яру». 

Щороку 14 жовтня відзначається День 

захисника України, День українського 

козацтва, День Української Повстанської армії, 

День святої Покрови Пресвятої Богородиці. З 

пошаною до традиції 15 жовтня 2019 року 

проведено виховний захід «Козацький 

покров», метою якого стало формування в 

учнів розуміння понять «єдність», «цілісність», 

«незалежність», «герой», «патріот», «захисник», плекання громадянських 

якостей, почуття щирої поваги і вдячності до захисників Вітчизни усіх поколінь 

та історичних віх. Директор гімназії Кузьминець  Л.П. привітала  присутніх зі 

святом Покрови та розповіла про історію його виникнення. Під час заходу 

виконувалися танцювальні та вокальні композиції. 14 жовтня стало не просто 

державним святом, а всенародним, бо захисниками незалежності та 

суверенітету України в наш час є військові й добровольці, волонтери, дорослі 

і  діти – всі ті, хто в різний спосіб наближають перемогу нашої країни над 

російськими загарбниками. 

5 листопада 2019 року на годину пам’яті 

до Дня визволення Києва «Уклонімось низько 

до землі тим, хто в серці буде вічно жити» до 

бібліотеки №133 завітали учні 8-В класу. 
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Бібліотекар Віра Буряк розповіла присутнім про те, які жахливі сліди 

залишила по собі Друга світова війна у Києві, окупація якого тривала 778 днів, і 

що визвольна операція в листопаді 1943 року увійшла в історію України як 

період найвищої напруги сил усього народу. 

А також звернула увагу учнів на те, що трагічні й неймовірно важкі ці роки 

для Києва позначені нескінченними людськими і матеріальними втратами яких 

неможливо порахувати. 

Присутні прослухали «Пісню про Дніпро» та переглянули уривки з 

документальної хроніки тих часів. 

Захід супроводжувався відео-презента-

цією «Битва за Дніпро». 

7 листопада 2019 року до Дня 

української писемності та мови на 

мовознавчу годину «Українська мова – крізь 

терни тисячоліть» бібліотекарі бібліотеки 

№133 завітали до учнів 7-Г класу. 

Завідувач бібліотекою Клавдія Іваненко  

розповіла присутнім те, що історія української мові, як і самого народу вельми 

трагічна, але тернистий шлях її формування довів, що наша мова нездоланна і 

одна з найдавніших мов світу. Багато складено пісень, віршів, легенд про 

походження української мови, деякі з них прочитала учням бібліотекар Віра 

Буряк. 

В ході розповіді були використані відеокліпи на українські пісні. 

Захід супроводжувався відеопрезентацією «Мова – коштовний скарб 

народу». 

21 листопада 2019 року на урок-реквієм 

«Злочин проти кари» до Дня вшануванню  

пам’яті жертв голодоморів 1932-1933 років до 

бібліотеки №133 завітали учні 7-А класу. 

Бібліотекарі розповіли присутнім про з умисне 

організований радянською владою штучний 

голод 1932-1933 років та його причини, що 

призвели до смерті мільйонів українців та 

протягом багатьох десяти-літь замовчувалися. Минають роки,  але ця трагедія 

бентежить серця  людей: і тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, 

хто народився вже після неї. Запаливши «Свічку пам’яті», хвилиною мовчання 

всі присутні вшанували пам’ять жертв голодоморів. В ході заходу прозвучали 

пісні «Голод, голод…»,  «На вікні свіча», а також були використані уривки з 

документального фільму «Білим по чорному». 
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В останню суботу листопада, в 

Україні вшановують пам’ять жертв 

голодомору. Штучно організований і 

зумисне підтримуваний тоталітарним 

комуністичним режимом голод в Україні з 

метою придушення антирадянських 

настроїв та 

виступів 

проти колективізації на селі призвів до 

величезних втрат та відчутних наслідків для 

наступних поколінь. Внаслідок голоду 1932-

1933 років в Україні близько 3,9 мільйона 

людей загинули закатовані радянською владою. 

Визнання Голодомору 1932-1933 років як 

геноциду українського народу закріплено Законом України, ухваленим 

Верховною Радою у 2006 році. А постановою Апеляційного суду Києва 13 

січня 2010 року Сталіна, Молотова, Кагановича, Постишева, Косіора, Чубаря і 

Хатаєвича визнано винуватими в організації Голодомору. Учні 10-Б класу 

презентували проект на тему «Голодомор 1932-1933 років - біль серця усієї 

України». У своєму виступі учні розповіли про трагічне життя тих часів, 

стратегії виживання людей, яких торкнулися ці жахливі події. Вони показали 

переживання матері, батька, дітей, закоханої пари під час страшного й 

штучного голоду. Змогли також показати філософську дилему виконавця й 

жертви, активіста й народу. Після виступу учні нашої гімназії мали можливість 

прийняти участь в акції «Діалог пам’ятає» та прикріпити свою свічку та 

незабудку пам’яті на виході з актової зали, щоб вони стали символом надії на 

краще майбутнє України та її народу, котрий зміг перемогти страшний 

тоталітарний режим. 

6 грудня відзначається День Збройних сил України. Це свято захисників 

рідної землі, які стоять на варті державного суверенітету, недоторканності й 

цілісності України. Для майбутніх воїнів, які готуються до служби у Збройних 

силах України, вчитель предмета «Захист Вітчизни» Шило І.І. та педагог-

організатор Куценко В.В. провели 7 грудня 2019 року військово-патріотичну 

гру «Готовий служити народу України». Участь у грі взяли команди 10-11 

класів. Учні продемонстрували свої знання з теорії начальної дисципліни 

«Захист Вітчизни», показали вміння зі стрільби по мішенях та спорядженню 

магазину набоями, свою фізичну вправність.  
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Гімназія - це дім, де надія живе, де в колос зерно проростає, а гімназист - 

високе звання, яке потрібно гідно пронести 

протягом навчання. Незабутньою подією в 

житті п’ятикласників стала урочиста церемонія 

«Посвята в гімназисти», що днями відбулася у 

стінах рідного навчального закладу. На святі 

були присутні адміністрація гімназії, вчителі, 

батьки, учні. П'ятикласники продемонстрували 

свої таланти: декламували вірші, презентували 

танцювальні та пісенні номери. Також учні присягнулися гідно нести звання 

гімназист. Директор гімназії Лариса Петрівна вручила 

п’ятикласникам книги гімназиста. Під час урочистого 

заходу учні виконали гімн гімназії. 

21 січня 2020 року до Дня Соборності України в 

бібліотеку №133 на історичну годину «Нехай же від 

Дону до сивих Карпат живе нероздільна країна» 

завітали учні  8-Б класу.  

Бібліотекарі розповіли присутнім про історичну 

подію, яку ми відзначаєм щороку 22 січня – День 

Собор-ності України – свято, що символізує єдність 

українських земель, які довгий час перебували у різних 

державах і по різні боки барикад. А також звернули увагу учнів на перед умови 

та хронологію подій що розвивалися в той далекий час на Україні.  

Всі присутні разом виконали Гімн України та прослухали пісні про 

Україну у виконанні відомих співаків і переглянули уривки з документальних 

фільмів. 

Історія Української держави сповнена незабутніми сторінками минулого, 

пам’ять про які додає нам віри у непереможний дух та силу українського 

народу, виховує почуття гордості та поваги до 

своєї країни. Однією із таких славних сторінок 

нашої історії є День Соборності України.  

За традицією, 22 

січня учні відзначали 

цю знаменну подію в 

історії України. Гімна-

зисти 10-В класу разом із учителем історії Буряк В.А. та 

класним керівником Колісник А.В. презентували проект 

«Україна – єдина країна». Десятикласники у своїх 

виступах розповіли про важливі факти історичного 
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минулого, зокрема проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР в єдину державу. Під 

час заходу лунали вірші та пісні, які пробуджували почуття патріотизму та 

любові до рідної країни. Завжди пам’ятаймо викарбувані на скрижалях Акта 

Злуки слова: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної 

частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, 

Буковина і Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились 

віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина 

незалежна Українська Народна Республіка». Тож нехай дух соборності навіки 

увійде в наше щоденне життя та скеровує кожного на добрі вчинки в ім’я 

процвітання нашої Вітчизни. 

28 січня 2020 року до Дня пам’яті Героїв Крут на історичну годину 

«Понад Крутами вічність у сурми сурмить» до бібліотеки № 133 завітали учні 

8-А класу. 

Бібліотекар Віра Буряк розповіла гімназистам  про події  які відбулися під 

Крутами 29 січня 1918 року стали символом українського національного 

визволь-ного руху ХХ століття, а 300 молодих українців, які стримали наступ 

ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України, 

по-праву названо першими українськими Кіборгами. 

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять усіх загиблих у цій 

не рівній битві. В ході заходу учні прослухали пісні про Крути та переглянули  

уривок з документального фільму «Бій рід Крутами 29 січня». 

В Україні 29 січня щорічно відзна-

чається День пам'яті героїв Крут. Саме цього 

дня у 1918 році в 130 км на північний схід 

від Києва відбувся бій чотирьохтисячної 

більшовицької армії Михайла Муравйова 

проти загону київських студентів і бійців 

вільного козацтва. Із метою вшанування 

пам’яті молодих захисників Української Народної Республіки, які власною 

кров’ю вписали героїчну сторінку в історію українського визвольного руху, 

учнями 10-А класу було проведено загальношкільний захід «Вони загинули за 

Україну». Гімназисти змогли показати й передати події цього трагічного дня. 

Пісні та вірші, які звучали під час заходу, підкреслювали силу синів і дочок 

України, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і 

найдорожче, що є в кожного з нас, – життя за Україну. Нехай пам'ять про 

наших героїв, які загинули під Крутами, буде вічною. 

Вже стало гарною традицією до Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав в бібліотеці №133 організовувати зустрічі з тими 

людьми, які пройшли пекло чужих воєн. 17 лютого 2020 року на зустріч з 
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учнями 11-А класу «Афганські події у серці 

печуть…» до нас завітав учасник бойових дій на 

території Афганістану, ветеран військової 

служби, ветеран праці, полковник у запасі 

Анатолій Васильович Галай. 

Анатолій Васильович розповів присутнім 

про участь військових колишнього Радянського 

Союзу у бойових діях на території Афганістану. 

Затамувавши подих учні слухати розповідь бойового офіцера про різні 

ситуації, які виникали під час проходження служби на афганській землі. 

В ході заходу прослухали пісні афганської тематики та переглянули 

уривки з документальних фільм «Афган. 1979-1989» та «Пришел приказ…». 

Всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у цій війні. 

Захід супроводжувався відеопрезентацією «Афганістан. 1979-1989». 

20 лютого 2020 року до дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні на 

патріотичну годину «Сто крилатих героїв у небо злетіло» до бібліотеки №133 

завітали учні 9-А класу. 

Бібліотекарі розповіли присутнім про 

криваві події які відбулися у центрі 

європейської столиці – Києві, шість років 

тому, де загинули понад сотню демонстрантів 

названих «Небесною Сотнею». Про те, що 

Майдан для нас став символом боротьби, 

символом утвердження прагнень до 

європейських цінностей споконвічно 

європейської держави. За цю боротьбу, за нашу свободу й оновлення країни 

заплачено страшну ціну – людське життя. 

В ході заходу прозвучали пісні, присвячені Героям Небесної Сотні. 

Захід супроводжувався уривками з документального фільму «Україна 

золота». 

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам’ять полеглих на 

Майдані наших героїв. 

27 лютого 2020 року на народознавчу годину «Традиції та звичаї 

українців на свято Масляної» до бібліотеки 

№133 завітали учні 8-Б класу. 

Бібліотекарі розповіли присутнім про 

свято Масляної, свято проводів зими та 

зустрічі весни – одне з найбільш улюблених 

для українців. 
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Також познайомили учнів традиціями святкування Масляної в різних 

регіонах України. А ще розповіли про обов’язкові страви на свято: вареники та 

млинці. 

В ході заходу використали уривки з документальних фільмів: «Свято 

Масляниці. Ой, Масляна прийшла» та «Масляна. Історія свята». В кінці заходу 

бібліотекарі пригостили гостей смачними млинцями. 

27 лютого 2020 року учні 10-В класу (Колісник А.В. та заступником 

директора з виховної роботи Свиридою А.В.) 

відвідали Будинок Уряду України. На території 

Будинку Уряду знаходиться Кабінет Міністрів, 

у якому учням було проведено екскурсію. Ми 

мали змогу відвідати малий та великий зал 

засідання і навіть змогли відчути себе на 

місцях віце-прем’єр-міністрів та звичайних 

міністрів. Дивовижно, проте ми навіть змогли 

стати свідками справжнього засідання з представниками преси, яке проходило 

саме під час екскурсії. Найцікавішим моментом екскурсії було відвідування 

Музею історії Урядів України, де діти могли почути і побачити на власні очі 

весь період створення сучасної системи правління. У музеї знаходяться 

портрети і особисті речі та подарунки кожної людини, яка була на посаді 

прем’єр-міністра з 1914 року. Свою увагу слід приділити залі, де розміщенні 

особливі подарунки, які були подаровані міністрам протягом довгих років. 

Серед них навіть знаходилися вази, період існування яких міг досягати 500 

років. Останньою частиною екскурсії був перегляд фільму, присвяченого історії 

правління України. Цей фільм є лише в єдиному екземплярі, отож відвідувачі 

змогли відчути себе особливими.  

 

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 



51 
 

 
 

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» (вересень); 

 «Про організацію роботи з протидії булінгу (цькування) серед учнів» 

(вересень); 

 «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 протидії булінгу (цькування) на 2019-2020 

навчальний рік (вересень); 

 План заходів проведення Всеукраїнського тижня з протидії боулінгу 

(вересень); 

 План заходів по забезпеченню соціального захисту школярів на 2019-

2020 навчальний рік (вересень); 

 План заходів щодо профілактики злочинності та правопорушень серед 

учнів (вересень); 

 План заходів по превентивному вихованню дітей та підлітків 

(вересень); 

 План заходів у рамках Всеукраїнського тижня права в гімназії 

(грудень); 

 План заходів щодо попередження насильницької поведінки, випадків 

булінгу серед учасників освітнього процесу на ІІ семестр 2019-2020 

навчального року (лютий). 

В грудні в Україні в одинадцяте проводиться Всеукраїнський тиждень 

права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав людини. Тиждень 

права – це масштабний захід, який направлений задля просвіти у сфері прав 

людини. Одним із головних заходів в організації та проведенні тижня в гімназії 

«Діалог» є Єдиний урок, який пройшов 10 грудня 2019 року.  

Урок «Права людини: історія і сучасність» проведений для дітей різних 

категорій з метою запобігання дискримінації та насильства в закладі. Класні 
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керівники 5-11 класів добре підготувалися до цього уроку, адже реалізація прав 

людини підвищує загальний рівень правової культури і збагачує дітей 

необхідним рівнем правових знань. Кожен дитячий наставник підійшов до 

реалізації уроку відповідально, творчо. Так, класний керівник 6-В класу – 

Гаврилюк Ж.М. назвала свій захід «Вивчати, приймати, відстоювати: Права 

людини», в якому доступно для дітей розкрила поняття і сутність прав людини, 

основні механізми їх захисту. Класний керівник 5-А класу – Максим Т.А. на 

уроці з дітьми права людини виклали у малюнках, які діти захищали і доводили 

чому саме так вони розуміють права людини. Класний керівник 10-В класу – 

Колісник А.В. разом з учнями права людини доводили до своїх однокласників 

англійською мовою. Вчитель інформатики Зборовська О.В. підготувала і 

запропонувала учням 7-В класу прекрасні презентації на тему прав дитини. На 

високому рівні провели урок класні керівники Буряк В.А., Конопля Н.А., 

Корнелюк Т.Є., Коржик М.М. та інші. В цілому з проведеного уроку учні 

розглянули і зрозуміли питання: «Чому права людини – це важливо?», «Які 

права сьогодні порушуються найчастіше?», чим права людини відрізняється від 

свободи людини?». Проведений урок безумовно сприятиме вихованню 

правомірної поведінки учнів, вихованню поваги та необхідність дотримання 

законів, прав та обов’язків, розвине у дітей почуття власної гідності, 

впевненості в собі. 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

13 грудня 2019 року в рамках Всеукраїнського тижня правових знань 

відбувся районний етап інтелектуально-розважального конкурсу «Правничі 

ігри». Цей захід спрямований на підвищення рівня правової освіти школярів та 

складався з двох етапів: привітання й представлення команд та Брейн-ринг 

«Хто найрозумніший?!».  

Питання стосувались правової тематики:  

 Права, свободи та обов’язки людини і громадянина;  

 Загальна декларація прав людини;  

 Конвенція про права дитини;  

 Вгадай мелодію; Фотозапитання;  
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 Історія права;  

 Загальні інтелектуальні компетентності.  

Запекла боротьба конкурсантів (було представлено 8 навчальних закладів 

із району) визначила абсолютних переможців. Першість здобула команда 

гімназії «Діалог». Команду «Еммелін» представляли Буніч Анна, Захаричева 

Анастасія, Кузенкова Даря, Белдик Валерія, Буратинська Олена, Скоропад 

Ольга, учениці 10-х класів. Переможцям 

вручили диплом та кубок, решта конкурсантів 

отримали подяки, незабутні емоції та фото на 

згадку. Ми щиро радіємо перемозі. Подяка 

організаторам за такий чудовий конкурс. Дуже 

б хотілося, аби подібні заходи проводилися 

частіше, а до них долучалися й інші громади та 

державні установи. 

6 лютого 2020 року відбулась зустріч 

учнів 11-их класів зі старшим викладачем 

кафедри теорії, історії, права та держави і 

конституційного права Університету державної 

фіскальної служби Капічон О.Г. Вона розповіла 

про правила вступу до закладу, що знаходиться 

в м. Ірпінь та здійснює профільну підготовку 

фахівців за 3-ма рівнями вищої освіти 

відповідно до вимог сучасного ринку праці. В університеті великий вибір 

спеціальностей, який зацікавив учнів. Одинадцятикласники були запрошені на 

день відкритих дверей, що відбудеться 22.02.2020. 

 

Участь в проектах ПАШ ЮНЕСКО та діяльність «Школи миру»  

 

Усвідомлюючи важливість нашої держави у системі заходів ООН та її 

спеціалізованих установ для зміцнення суверенітету, національної безпеки та 

формування позитивного іміджу України колектив нашої гімназії у вересні 

2012 року отримав честь стати учасником Проекту Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО. Це подія, безперечно, стала визначною в історії нашого навчального 

закладу, яка створила нові умови для реалізації власного потенціалу учнів, 

відкрила для вчителів можливість обміну інтелектуальним досвідом, розширила 

міжнародне співробітництво у сфері освіти. З тих пір в гімназії та інших 

навчальних закладах міста проведено багато цікавих заходів: на рівні нашого 

навчального закладу, міського та Всеукраїнського рівнів. І в кожному із цих 

заходів приймали активну участь, і треба сказати на високому рівні, наші учні. І 
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весь цей час керівниками цього проекту були наші вчителі Таранченко О.М. і 

Конопля Н.А. 

Дані вчителі очолювали також інший проект «Школа миру», який діє під 

егідою Федерації Всесвітнього Миру. Даний проект створений з метою 

формування культури миру серед молоді. Один раз на місяць діти під час 

занять школи проходили тренінгові програми, розробляли і втілювали в життя 

власні проекти, проводили зустрічі з представниками міжнародних, державних, 

громадських та освітніх організацій, установ, об’єднань. 

Роботу «Школи миру» щорічно підсумовує Конгрес юних послів миру, на 

якому Федерація Всесвітнього Миру підводить підсумки роботи за рік та 

нагороджує школярів за визнання їхніх миротворчих заслуг дипломами «Юний 

посол миру». За п’ятирічний термін роботи цієї школи звання «Юний посол 

миру» отримали 8 учнів нашої гімназії, а керівники проекту вчителі Таранченко 

Ольга Михайлівна і Конопля Наталія Анатоліївна удостоєні звання «Посол 

миру». 

19 вересня 2019 року до Міжнародного Дня миру відбувся VІ Конгрес 

юних посланців миру «Усім світом – за мир!» під гаслом «Боротьба зі змінами 

клімату заради миру!» в Національному музеї історії України у Другій світовій 

війні.  

У роботі конгресу брали участь учні гімназії «Діалог» представники 10-Б 

класу. На захід були запрошені почесні гості: Посли миру, представники 

міжнародних, державних, громадських та освітніх організацій, установ, 

об’єднань, воїни–ветерани, учні з 25-ти шкільних закладів м. Києва, освітяни, 

вчителі, батьки.  

Всіх учасників конгресу своїм відеозверненням привітав Генеральний 

Секретар ООН Антоніо Гуттеріш. Також з вітальним словом зверталися: голова 

Правління Федерації Всесвітнього миру в Україні Ільїн М. В.; Гарі Реуше, 

експерт Світового банку; Чонхва Хан, юний посол миру з Південної Кореї.  

Головною частиною конгресу стала урочиста церемонія нагородження 

почесним званням «Юний посол миру» та за активну участь в роботі «Школи 

миру» звання отримали – Багаліка Анастасія та Захаричева Анастасія, учениці 

10-Б класу. 

«Юний Посол Миру» – це звання, яким Федерація всесвітнього миру 

нагороджує школярів за визнання їхніх миротворчих заслуг і доручає їм місію 

жити заради країни й людства та заради суспільного блага. Юні посли миру – 

це молодь, яка в майбутньому стане лідерами суспільства в громадському 

житті, в бізнесі, в державній сфері, відповідальними громадянами країни та 

світу, матимуть глобальне світове бачення. За роки навчання у Школі миру 

Юними Послами Миру стали такі учні: Мюллер Анна, Хрещата Валерія; 

tel:2019
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Хівренко Анна, Задерейко Єва, Поперечена Катерина; Галій Роман, Радзієвська 

Анастасія; Багаліка Анастасія, Захаричева Анастасія. 

На завершення учасники прийняли резолюцію VІ Конгресу юних послів 

миру, в якій були названі основні заходи роботи руху юних послів миру на 

2019-2020 навчального року. 

Цим урочистим заходом розпочалась нова сторінка в роботі «Школи 

миру».  

Проект «Школи миру» був створений з метою формування культури миру 

серед молоді. 

Діти під час занять проходять тренінгові програми, розробляють та 

втілюють в життя власні проекти, проводяться зустрічі з Послами миру, 

людьми, які досягли успіху в житті і можуть поділитися власним досвідом.  

Напрями діяльності «Школи миру»: особистісний ріст і навчання юних 

лідерів. Виховання культури миру. Волонтерська та благодійна діяльність.  

В кінці проходження «Школи миру» кожного року активні учасники 

отримують звання «Юного посла миру». 

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

занять, розробити та втілити власний проект. 

Одним із проектів цього навчального року є проект волонтерського руху 

«Янголи поруч» під керівництвом Міністверства оборони України разом з 

Федерацією Всесвітнього миру, Національною радою жінок України та 

Національною академією педагогічних наук України. 

Благодійна акція «Янголи поруч» передбачала зібрати дитячу літературу 

та вітальні малюнки до Дня Святого Миколая, які були передані шкільним 

навчальним закладам в зону ООС. 

За час навчання були проведенні такі заняття:  

20 вересня 2019 року в школі №85 для учасників конгресу організовано 

цікаві тренінги. Виступив Гарі Реуше, професор, доктор сільськогосподарських 

наук, керівник проекту в групі Світового банку. А потім молодь взяла участь у 

рольовій грі «Три культури», яку провела Марія Тищенко, виконавча 

директорка ВГО «Поруч», доцент КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 

19 листопада 2019 року проведено заняття в інтерактивній формі на тему 

«Ненасильницьке спілкування». На початку заняття було здійснено інформа-

ційне повідомлення про діяльність міжнародної організації «Червоний Хрест». 

21 січня 2020 року в школі №85 міста Києва пройшло заняття Школи 

миру на тему: «Діалог культур», на якому відбулася зустріч близько 70 

українських школярів з 14 шкіл м. Києва з однолітками з Південної Кореї. 

tel:2019-2020
tel:2020
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Метою цього заняття була зустріч із підлітками з Кореї та знайомство з 

їхнім повсякденним життям. Спілкуючись англійською, діти пограли в 

улюблені ігри іноземців, обмінялися контактами та зробили фото на згадку. 

Сподіваємося, що ця зустріч розширить географію «Школи миру»! 

23 жовтня 2019 року прийняли активну участь, показавши високий рівень 

дипломатичної роботи в інтерактивній грі «Саміт Великої двадцятки. 2019» за 

темою: «Клімат. Глобальне потепління. Шляхи вирішення глобальних проблем 

світу». Всі учасники отримали не лише позитивні емоції та насолоду від 

спілкування, а й почесні грамоти. 

28 листопада 2019 року в актовій залі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням англійської мови №165 Голосіївського району міста 

Києва відбулася Міська учнівська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

«Видатні місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в Китаї», присвячена 

проголошенню 2019 року роком Китаю в Україні. 

На конференції   Белдик Валерія, Дудченко Софія, Волк Олена,  учні 10-В 

класу захищали проект з теми «Китай. Гробниця першого імператора династії 

Цінь». За активну участь у секціях та представленні теми були нагородженні 

почесними грамотами. 

З 29 листопада по 1 грудня 2019 року приймали участь учні 10-Б класу у 

ХІ регіональній конференції «Модель ООН: Сканді-2019» на тему: 

«Трансформація світу як основний фактор у вирішенні глобальних проблем 

людства та досягненні Цілей Сталого розвитку до 2030 року». За активну 

участь у грі та вагомий внесок у розвиток моделістського руху в Україні учні 

були нагородженні дипломами. 

28-29 лютого 2020 року команда учнів 10-Б класу приймала участь в V 

ювілейній науково-практичній конференції «Модель ООН» на тему: «Актуальні 

питання та сучасні виклики сталого розвитку: десятиліття дій, змін та 

інновацій.  За активну участь у грі були нагородженні дипломами. 

З 24 лютого по 12 березня 2020 року психологічна служба гімназії 

приймала участь в онлайн-опитуванні стосовно булінгу, Опитування 

проводилося  в рамках п’ятирічної глобальної компанії «Safe to Learn», 

розпочатою в партнерстві з ЮНЕСКО з цілю припинити насильство в школах. 

 

Туристсько-краєзнавча робота 

 

Золота осінь манить неймовірними 

фарбами. Учні 6-Б та 6-В класів (Гаврилюк 

Ж.М. та Кузьминець Т.В.)  відвідали 

чарівний парк, створений заради кохання... 

tel:2019
tel:2019
tel:165
tel:2019
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Польська Маркіза янголів, кохання одного з найбагатших польських магнатів 

Станіслава Потоцького чарівна Софія «Прекрасна гречанка», яка за однією з 

версій претендує на походження зі старовинного грецького роду. Про цю жінку 

можна писати романи, здатні затьмарити пригоди Анжеліки. Заснував 

Потоцький парк у 1796 р, а в травні 1802 року Софія вже прогулювалася алеями 

свого «подаруночка до дня народження», точніше іменин, парку, – названого її 

ім'ям. Національний дендрологічний парк «Софіївка» – одне з найвидатніших 

творінь світового садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ – першої половини 

ХІХ ст. Парк розкинувся на площі майже 180 га на узбіччі старовинного міста 

Умань Черкаської області. Софіївці у наш час забезпечений прекрасний догляд. 

Тут можна побачити дива садово-паркового мистецтва, які радують око вже 

кілька поколінь. Зараз у Національному дендрологічному парку України 

«Софіївка», який заодно є науково-дослідним інститутом Національної академії 

наук України, можна познайомитися з 3323 видами, формами, сортами 

місцевих і екзотичних дерев і кущів. Якщо вистачить часу, звичайно. 

18 жовтня 2019 року учні 5-В класу (Дмитрієва 

Д.М.) побували в серці Києва - у Національному 

заповіднику «Софія Київська». Для учнів було 

проведено екскурсію з оглядом пам’яток заповідника, 

зокрема, Софійський собор ХІ ст. Екскурсоводи 

допомогли нашим дослідникам ознайомитися з історією 

пам’ятки, потримати в руках унікальні артефакти, 

дізнатися що таке «графіті» і де вони знаходяться в 

соборі, розкрити таємниці, які приховує саркофаг 

Ярослава Мудрого. Після ознайомчої екскурсії для дітей 

було влаштовано цікавий та пізнавальний квест «Таємниці Київської Софії». 

Під час квесту, за допомогою мапи території музею, діти складали свій 

пошуковий маршрут та розв’язували ребуси, шифри й логічні загадки, 

дізналися безліч цікавих речей та знайшли скарб! 

28 листопада 2019 року учні 6-А класу (Буряк 

В.А.) відвідали Музей медуз. Учні побачили 

унікальну, екзотичну колекцію з різних місць 

океану і дізналися багато цікавих та корисних 

фактів про медуз, скільки видів медуз мешкає 

на Землі, які з них смертельно отруйні, а яка 

медуза, взагалі, - єдина безсмертна істота на 

планеті. Учні отримали позитивні враження 

спостерігаючи за цими тендітними, загадковими і неймовірно красивими 

створіннями, які кружляли в акваріумах у неквапливих танцях. 
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Учні 6-А та 6-Б класів (Буряк В.А. та 

Кузьминець Т.В.) відвідали унікальний, 

надсучасний музей «Становлення української 

нації» з реалістичними фігурами історичних 

діячів України різних епох та сфер життя, які 

так чи інакше сприяли становленню 

української нації та державності. Історію 

нашого народу представлено у 110-ти 3D 

фігурах видатних українців. Зовнішній вигляд них, їхній вік та одяг 

відповідають тому часу, коли відбувалась подія, показана в сюжеті, або тому 

періоду, коли вони були на піку своєї слави чи в період найбільшого 

піднесення. Ми на власні очі побачили як виглядали козаки, Тарас Шевченко, 

Леся Українка, Степан Бандера, посиділи з Грушевським, сфотографувались з 

Джамалою. Загальна площа експозиції становить 1700 квадратних метрів. В 

музеї можна оглянути 25 сюжетних композицій, де кожну інсталяцію 

супроводжує інтерактивний аудіо та відео контент, пристрої віртуальної 

реальності, які дають змогу відчути атмосферу епохи. Це було щось 

неймовірне. 

АНАЛІЗ 

проведення позакласних заходів класними керівниками у 2019-2020 н.р. 
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1. 5-А Максим Т.А.  1   1 

2. 5-Б Кушнір В.С.  1   1 

3. 5-В Дмитрієва Д.М. 1   1 2 

4. 5-Г Кравець В.С. 1    1 

5. 6-А Буряк В.А. 2    2 

6. 6-Б Кузьминець Т.В   1  1 

7. 6-В Гаврилюк Ж.М. 1  1  2 

8. 6-Г Юр Л.О.   1  1 

9. 7-А Лінник І.А.  2   2 

10. 7-Б Мельник О.К.  1 3 1  5 

11. 7-В Філаретова А.О.  1  1  2 

12. 7-Г Коржик М.М.  1 1  2 

13. 8-А Конопля Н.А.  1 1  2 

14. 8-Б Слєпакова Н.І. 1 1   2 

15. 8-В Таранченко О.М.  3 1  4 
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16. 9-А Грудова Л.Р.   1 1  2 

17. 9-Б Мегрін Н.М.  1 2  3 

18. 9-В Крижановська Н.М.  1 1  2 

19. 9-Г Маркова І.А. 1 2   3 

20. 10-А Крижанівська О.Б.   1  1 

21. 10-Б Шевчук Н.С. 3 3 2  8 

22. 10-В Колісник А.В.  4 1  5 

23. 11-А Сердюк А.М.      

24. 11-Б Толстенко Л.М.   1  1 

25. 11-В Пастушенко Л.П.  1   1 

Всього: 12 26 17 1 56 

 

Звіт про туристсько-краєзнавчу роботу за рік 

Зміст заходу Класи Кількість 

учнів 

МУЗЕЇ м. КИЄВА 
Собор «Софія Київська» 5-В 34 

Національний музей «Меморіал жертв 

голодомора» 

10-А, 10-Б 42 

Музей Становлення української нації 6-А, 6-В, 7-В, 9-Г 103 

Музей «Афганської війни» 10-Б 30 

Національний музей «Київська картинна галерея» 8-Б 30 

Музей Телебачення 5-Г 24 

Музей авіації України 7-Б 23 

Музей Медицини 10-Б 33 

Музей медуз 6-А 23 

ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ  ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 
Верховна Рада України 10-Б 34 

Будинок Уряду України 10-В 17 

«Історичний Київ» 9-Г 29 

«Київ-сучасний» 7-Г 20 

«Дивовижний Поділ» 10-Б 29 

«Таємниці вулиць Подолу» 7-А 27 

Бібліотека №133 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-А, 9-Б, 9-

В, 9-Г, 10-Б, 10-В, 11-В 

305 

Національний університет культури і мистецтв 11-В 23 

Пожежна частина (вул. Кошиця) 5-А 29 

ПриватБанк 7-Б 30 

Бронетанковий завод 7-А 27 

Кондитерська фабрика «Рошен» 5-Б 31 

Хлібзавод «Кулиничі» 7-Б, 8-В, 10-В 85 

Квест-кімната «Замок дракона» 

 

7-Б 18 
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ЕКСКУРСІЇ ПО УКРАЇНІ: 
м. Батурин 9-В, 10-А 42 

м. Львів 6-Г, 9-А, 9-Б, 10-Б 90 

м. Чернігів 7-В 18 

м. Умань, Парк «Софіївка» 6-Б, 6-В 34 

с. Буки, ландшафтний парк «Буки» 8-А, 8-В, 10-В 45 

с. Космач, Івано-Франківська область 7-В, 7-Г, 9-Б, 10-Б, 11-Б 22 

КУЛЬТПОХОДИ:   

Кінотеатр «Візорія» 5-В 25 

 

Фізичне виховання 

 

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

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

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

результатами Олімпійських ігор стежить половина населення Земної кулі – 

близько 3,5 млрд. чоловік. Неоціненою є роль, яку відіграє олімпійський спорт 

в освітній і виховній сфері людини, у зміцненні тріумфу ідеалів миру, братства 

і солідарності – складових мирного розвитку людства. 

З 9 по 13 вересня в нашій гімназії проходив тиждень «Олімпійський рух». 

Кафедрою фізичної культури були проведені такі заходи:  

 урок на тему: «Розвиток Олімпійських ігор» учнями 10-11 класів для 

учнів 5-их класів; 

 конкурс малюнків для учнів 5-7 класів; 

 спортивне свято «Гордість гімназії» для учнів 5-8 класів; 

 дружня зустріч з бадмінтону серед учнів 8-11 класів; 

 учнями 10-Б класу та лідерами учнівського самоврядування була 

проведена ранкова гімнастика для всіх бажаючих на подвір`ї гімназії; 

 захід у спортивній залі «Олімпійська гордість гімназії» кафедрою 

фізичної культури та Куценко В.В.; 

 виставка літератури на спортивну тематику підготовлена завідуючою 

бібліотекою Вепренцевою С.В. 
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12 вересня адміністрація Дарницького району провела 

нагородження талановитих спортсменів нашого району. 

Нагородження проводили депутати та голова управління 

освіти Дарницького району Списовська Євгенія Іванівна. 

Участь у цьому святі взяли і діти нашої гімназії, які виграли 

міжнародні змагання. Це учениця 8-В класу Бондарєва Аліна 

та Терещенко Влад 9-Б класу. Дітей нагородили медалями, 

грамотами та подарунками. Свято було дуже насичене і 

цікаве. Спортсменів вітали виступами танцювальні колективи 

та було багато спортивних виступів. Спортсменам побажали 

подальших успіхів і великих досягнень у спорті. 

Учні гімназії систематично приймають активну участь у 

різноманітних конкурсах. Цей рік також не став винятком. 

Діти брали участь у конкурсі з німецької мови мовно-

спортивного клубу «Смайл». Учениця 8-В класу Панченко 

Крістіна та учень 8-Б класу Сбєжнєв Кирил зайняли призові 

місця. 

 

2 грудня 2019 року на урок-застереження 

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

«СНІД: знати, щоб вижити» до бібліотеки 

№133 завітали учні 10-В класу. 

Завідувач бібліотекою Клавдія Іваненко 

розповіла учням про чуму сучасності – СНІД 

(синдром набутого імунодефіциту людини) – 

нове інфекційне захворювання, що прийшло до 

нас в 70-х роках ХХ століття і є дуже смертельно небезпечним захворюванням, 

яке сучасна медицина поки що неспроможна вилікувати. 

В ході заходу були використані відеокліпи 

на пісні: «Береги любовь», «Біль», «Пристрасть» 

та уривки з документальних фільмів «СНІД» та 

«Відкрий очі». 

3 березня 2020 року в гімназії проходили 

змагання «COOL GAMES» серед 6-их класів: І 

місце – 6-Г клас, ІІ місце – 6-А клас та ІІІ місце - 

6-В клас. 

Протягом навчального року учні приймали участь у районних заходах та 

змаганнях: 
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 змагання з футболу «Шкіряний м’яч» серед учнів 2007 р.н. 

(жовтень); 

 у ІІ (районному) етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

«COOL GAMES» (ІІ та ІІІ вікові дивізіони) (листопад); 

 у районному етапі фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоровя» 

(грудень); 

 у військово-спортивних змаганнях з вогневої підготовки, старша 

вікова група 2004-2002 р.н. (листопад). 

 

Охорона праці 

 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводилась 

відповідно до: 

 статей 43, 50 Конституції України; 

 стаття 26 Закону України «Про освіту»; 

 статті 2, 10, 13 Кодексу законів про працю України; 

 статті 6, 7, 10, 15, 19, 25 Закону України «Про охорону праці»;  

 ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки 

України 26.12.2017 №1669, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 23.01.2018 №100/31552; 

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу, 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 

16.05.2019 №659, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

13.06.2019 №612/33583. 

В гімназії проводиться систематична робота із попередження дитячого 

травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах 

оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система 

профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за 

розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» та на годинах 

спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії під час освітнього процесу в школі у 2019-2020 навчальному році 

знаходився під щоденним контролем адміністрації гімназії. 

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального 

року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з 

охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності 
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журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, 

пожежної безпеки. 

Відповідно до наказів по гімназії від 02.09.2019 №226 та від 25.11.2019 

№340 «Про проведення навчання та перевірку знань новоприбулих працівників 

з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки» 

проведено 9 вересня та 25 листопада 2019 року о 15.10 навчання та перевірку 

знань новоприбулих 6 працівників з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки. 

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони 

праці для працівників та учнів. 

Уся документація в гімназії відповідає діючим нормативним документам. 

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або 

інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з 

безпеки життєдіяльності. 

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично 

заслуховувались питання з охорони праці здобувачів освіти та працівників 

гімназії.. 

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й 

громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах 

онлайн. 

У 2019-2020 н.р. проведено такі заходи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності: 

 «Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності» (вересень, грудень); 

 у кожному класі проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та 

Тиждень безпеки дорожнього руху; 

 кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з 

класом з попередження усіх видів  дитячого травматизму; 

 у класних журналах 5-11 класів згідно методичним рекомендаціям 

ведуться окремі сторінки для реєстрації бесід з безпеки 

життєдіяльності; 

 класними керівниками проведено бесіди: «Я обираю здоровий спосіб 

життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу); 

 проведено інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в 

окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, 

фізики, хімії, інформатики, біології, під час екскурсій; 

 проведено бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму 

перед виходом на осінні, зимові та літні канікули онлайн. 
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Адміністрацією гімназії розроблено: 

 План проведення профілактичних заходів «Увага! Діти на дорозі!» 

(серпень); 

 План роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2019-2020 

навчальному році (серпень); 

 План роботи з профілактики дитячого травматизму за збереження 

життя і здоров’я учасників освітнього процесу на 2019-2020 

навчальний рік (серпень); 

 План комплексних заходів з пожежної безпеки на 2019-2020 

навчальний рік (серпень); 

 План заходів проведення Всеукраїнського тижня з протидії булінгу 

(вересень); 

 План проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

(вересень, грудень); 

 План заходів по попередженню дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму на 2019-2020 навчальний рік (вересень); 

 План заходів щодо поліпшення роботи з профілактики та 

попередження нещасних випадків серед учнів під час проведення 

занять з фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни» та 

позакласних спортивно-масових заходів на 2019-2020 навчальний рік 

(вересень); 

 План першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру на 2020 рік (січень); 

 План заходів з профілактики нещасних випадків з учасниками 

освітнього процесу на 2020 рік (січень); 

 План першочергових заходів профілактики виробничого травматизму 

на 2020 рік (січень); 

 План комплексних заходів з профілактики та запобігання всіх видів 

дитячого травматизму на 2020 рік (січень); 

 Заходи «Захисти себе від COVID-19» (березень). 

  З метою поліпшення організації умов праці та навчання видано накази: 

 «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 призначення громадського інспектора з охорони дитинства 

(серпень); 

 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на 

2019-2020 навчальний рік» (вересень); 

 «Про призначення відповідальної особи за здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії булінгу (цькування) (вересень); 

 «Про проведення Всеукраїнського тижня протидії боулінгу 

(вересень); 

 «Про підсумки проведення Всеукраїнського тижня протидії боулінгу 

(вересень); 

  «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); 

 «Про підсумки проведення «Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності» в гімназії» (вересень, грудень); 

 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів 

гімназії під час зимових канікул» (грудень). 

 «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); 
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  «Про проведення профілактичниз заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусу (березень). 

12 листопада 2019 року в гімназії в 

рамках Тижня безпеки дорожнього руху, 

проведено акцію «Діти попереджають». 

Спільно з шкільним офіцером поліції 

Сідельніковою Луїзою Олексіївною учні 6-их 

класів на тротуарі перед пішохідним переходом 

через вулицю О.Кошиця, який знаходиться 

перед входом на подвір’я гімназії, білою фарбою на асфальті нанесли 

попереджувальні знаки, які нагадують пішоходам про необхідність 

відволіктися від мобільних телефонів та навушників і всю увагу звернути на 

безпеку під час руху пішохідним переходом. На перехресті вул. О.Кошиця та 

вул. М.Драгоманова перед пішохідним переходом діти нанесли на асфальті 

попередження для батьків «Візьміть дитину за руку», за що отримали схвальні 

відгуки перехожих пішоходів. Заступник директора з виховної роботи Свирида 

А.В. закликав учнів дотримуватися правил дорожнього руху, зауважив, що такі 

заходи прищеплюють дітям стійкі навички безпечної поведінки на дорогах та 

вулицях міста. На закінчення Сідельнікова Л.О. подарувала кожній дитині 

невеличкі книжечки «1000 та 1 поворот», в яких у доступній формі, в 

розважально-ігровому форматі наводяться факти, які зацікавлять дитину 

вивчати правила поведінки на дорозі, запам’ятати їх та мати змогу застосувати 

на практиці. 

Важко уявити наше життя без Інтернету – сьогодні він допомагає робити 

зручним, мабуть, майже всі процеси повсякденності. Але, як будь-який 

інструмент, були б це ножиці, велосипед, чи от всесвітня мережа, спочатку 

треба навчитись ним користуватись та дізнатись про правила безпеки. Про це 

ми й спілкуємось з шестикласниками, обговорюючи цікавинки з життя Google. 

Адже Google – це потужна пошукова система, про яку всі добре знають, і вона 

має свій день – 27 вересня. Саме в цей день студенти Стенфордського 

університету Ларрі Пейдж та Сергій Брин опублікували документ, у якому було 

описано запуск протоколу прототипу широкомасштабної пошукової системи. 

Навіть назву для своєї системи вони обирали відповідну – похідну від слова 

googol, тобто 10 у степені 100. На заняттях учні дізнаються ці та інші цікаві 

факти про Google, міркують про правила перевірки достовірності інформації в 

мережі, фейки. Разом ми малюємо пам’ятку користувача Інтернетом, яка 

нагадує, які прості міри безпеки допоможуть нам отримувати максимум користі 

у процесі використання сучасних технологій! 
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Емоційний інтелект – надзвичайно важлива компетентність сучасної 

людини, адже сучасні дослідження показують що саме від його рівня та рівня 

креативності залежить майбутня успішність дитини. У вересні традиційно учні 

5-их класів підвищують свої «м’які навички» (soft skills) разом з психологічною 

службою на заняттях до Дня смайла. Це свято відзначається 19 вересня, і разом 

з гімназистами ми знайомимось з історією виникнення смайлика, обговорюємо 

переваги і ризики використання смайлів у повсякденному спілкуванні, 

тренуємось у вербальному та невербальному способах вираження емоцій та 

дізнаємось, як саме емоції впливають на наше життя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АНАЛІЗ 

травматизму серед учнів та працівників у 2019-2020 навчальному році 

№ 

з/п 
Клас 
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класного керівника 
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1. 5-А Максим Т.А.  1  1 

2. 5-Б Кушнір В.С.     

3. 5-В Дмитрієва Д.М. 1 1  2 

4. 5-Г Кравець В.С.     

5. 6-А Буряк В.А.     

6. 6-Б Кузьминець Т.В  1  1 

7. 6-В Гаврилюк Ж.М.  1  1 

8. 6-Г Юр Л.О. 1   1 

9. 7-А Лінник І.А.     
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10. 7-Б Мельник О.К.  1   1 

11. 7-В Філаретова А.О.      

12. 7-Ш Коржик М.М.     

13. 8-А Конопля Н.А.     

14. 8-Б Слєпакова Н.І.     

15. 8-В Таранченко О.М.     

16. 9-А Грудова Л.Р.   1  1 

17. 9-Б Мегрін Н.М.     

18. 9-В Крижановська Н.М.     

19. 9-Г Маркова І.А.     

20. 10-А Крижанівська О.Б. 1 1  2 

21. 10-Б Шевчук Н.С.  1  1 

22. 10-В Колісник А.В.     

23. 11-А Сердюк А.М.  1  1 

24. 11-Б Толстенко Л.М.     

25. 11-В Пастушенко Л.П.     

Всього серед учнів: 4 8  12 

26. Педагогічні працівники  1  1 

27. Технічні працівники     

Всього: 4 9  13 

 

Діяльність учнівського самоврядування у 2019-2020 н.р. 

 

Учнівське самоврядування – це творча співпраця учнів та педагогів, 

спосіб виявлення огранізаторських та виконавських можливостей учнів у 

різних видах діяльності, спілкування та відносин. Це один із методів формува-

ння в колективі громадської думки та вироблення управлінських навичок, умінь 

та якостей. Метою самоврядування є спільна колективна творча справа, яка 

об'єднує максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати 

свої сили, розкрити здібності і можливості.                                                           

  Робота учнівського самоврядування гімназії спрямована на формування 

особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією і забезпечує 

комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної та 

систематичної участі у вирішенні важливих питань класу та гімназії. Основна 

мета - виховувати в учнів активну життєву 

позицію. 

Шкільний парламент – найвищий огран 

учнівського самоврядування, який складається із 

представників лідерів від кожного класу. 

Очолює його президент – Вінтоненко Катерина. 

Шкільний парламент включає в себе такі комісії: 



69 
 

 
 

навчально-правова, інформаційна, здоров’я та спорту, патріотичного виховання 

та дозвілля, соціального захисту, шефських зв’язків і милосердя. 

Раз на тиждень (щочетверга) проводився загальний збір представників 

класних колективів та членів парламенту, на якому вирішувались робочі 

питання, розроблялись плани роботи на тиждень, підводилися підсумки роботи. 

Активно у гімназії працює навчально-правова комісія під керівництвом 

Вінтоненко Катерини, учениці 10-Б класу. Комісія здійснювала роботу, 

спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання. Члени 

комісії брали активну участь у проведенні предметних декад, олімпіад, 

конкурсів, дня унівського самоврядування, випускали газети до пам'ятних дат. 

Підготували список музеїв та бібліотек, які відкрили онлайн-доступ до своїх 

ресурсів. Провели онлайн-засідання членів учнівського самоврядування. 

Комісія здоров’я та спорту під керівництвом Здорової Ярини, учениці 10-

Б класу, брала активну участь у проведенні різноманітних спортивних заходів: 

естафет, змагань із волейболу, футболу, баскетболу; організувало проведення 

«Олімпійського тижня»; готувало виступи про захист довкілля, займалося 

пропагандою здорового способу життя. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Комісія патріотичного виховання та дозвілля під 

керівництвом Буніч Анни, учениці 10-А класу, 

організувала і провела Тиждень миру, День учителя, 

День української писемності та мови, новорічну 

дискотеку, День рідної мови. Члени комісії створили 

фотозони до Дня Святого Валентина та 8 березня. 



70 
 

 
 

Займалися залученням учнів до просвітницької діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Комісія інформаційна під керівництвом 

Удовенка Іллі, учня 10-А класу, працювала над 

постійним інформуванням учнів про визначні події 

життя гімназії. Члени комісії здійснювали випуск 

плакатів.                                                                               

  Військово-патріотичне виховання учнів є 

важливою ділянкою роботи учнівського парламен-

ту гімназії. Даному напрямку роботи були 

присвячені щорічні виховні заходи, а саме: День козацтва та Покрови, до Дня 

памяті жертв голодоморів, День Соборності України, День Гідності і Свободи, 

до Дня памяті Героїв Небесної Сотні, до Дня пам’яті Героїв Крут, уроки-

мужності, патріотичний флешмоб «Маки» онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не менш важливим напрямком учнівського самоврядування є робота 

комісії соціального захисту, шефських зв’язків та милосердя під керівництвом 

Штепи Софії, учениці 10-Б класу. Цого року гімназія долучилася до акцій 

«Кошик взаємодії», «Ми хочемо миру». У рамках акції «Подаруй частинку 

серця» учнівським самоврядуванням було проведено благодійні ярмарки, 

кошти з яких передано в Інститут раку. 
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Учнівське самоврядування нашої гімназії взяло активну участь у 

районних та міських заходах, а саме: 

 у роботі проєкту «Сучасні крос-культурні студії», присвяченому 

відзначенню Міжнародного дня музики за ваерсією ЮНЕСКО 

Університету «КРОК»; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 у роботі освітнього проєкту «Крок до співпраці» (Університет 

«КРОК»), де презентували свої англомовні проєкти «Відеоролик на 

роликах» на тему «Вирішення конфліктів мирним шляхом»; 
  

 

 

 

 

 
 

 у районних пісенних конкурсах «Дарниця талантами славиться», 

«Молодість 2019», «Сузір'я талантів України»; 

 у районному конкурсі Х Всеукраїнського конкурсу-фестивалю 

«Молодь обирає здоров'я». 

1 жовтня 2019 року відбулося нагородження переможців дитячих 

проектів EVORANK у Конгресно-виставковому центрі «Парковий». Учні нашої 

гімназії також були запрошені на цю урочисту подію. Для голосування було 

подано 8 дитячих проектів. Чотири проекти, зокрема, «Креативний простір», 

«Облаштування коридорів», «Ігрова реформа» та «Сортування сміття» набрали 

найбільшу кількість голосів. Їх авторів відзначено нагородами. Участь у даному 

проекті розвиває креативність учнів, сприяє творчому розвитку особистості, 

допомагає створити комфортні умови для перебування у гімназії. 
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Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша гімназія не 

тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму. Діти вчаться 

відчувати відповідаль-ність, 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 

2019-2020 навчального року проведено наступні заходи: 

№  Дата Клас Захід 

1 11.09. 6-Г Літературна година «Уперед, за край рідний та волю» до 155-річчя від 

дня народження Павла Грабовського 

2 12.09. 9-Б Літературна година «Мандрівка в світ Івана Котляревського» до 250-

річчя від дня народження 

3 17.09. 11-Б Літературно-мистецька година «Зоряна доля Олександра Довженко» до 

125-річчя від дня народження  

4 24.09. 10-А Літературна година «Корифей української прози» до 170-річчя від дня 

народження Панаса Мирного  

5 25.09. 5-А Літературна година «Недаром звалась Пчілка – від бога трудівниця» до 

170-річчя від дня народження Олени Пчілки  

6 26.09. 11-А Година пам’яті «Бабин Яр: без права на забуття»  

7 09.10. 10-В Літературна година «Марко Черемшина – письменник Галицького 

краю» до 140-річчя від дня народження  

8 10.10. 8-А Інформаційна година «Лине слава козацька з далеких віків» 

9 10.10. 10-Б Літературна година «Великий сонцепоклонник: життя та творчість 

Михайла Коцюбинського» до 155-річчя від дня народження  

10 22.10. 11-Б Літературна година «Син карпатського лісоруба» до 90-річчя 

народження Дмитра Павличка  

11 23.10. 10-А Літературна година «Поезія свободи серця» до 90-річчя від дня 

народження Івана Світличного 

12 05.11. 8-В Година пам’яті «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде 

вічно жити» до Дня визволення Києва 

13 07.11. 7-Г Мовознавча година «Українська мова – крізь терни тисячоліть» до Дня 

української писемності та мови в гімназії 
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14 13.11. 9-А Краєзнавча година «Поет, як символ зміни епох з циклу «Моєї вулиці 

ім’я» до 115-річчя від Дня народження Миколи Платоновича Бажана 

15 13.11. 11-В Літературна година «Творчість ціною втраченого життя» до 120-річчя 

від дня народження  Б.Д.Антоненка-Давидовича  

16 14.11. 9-А Мистецька година «Марія Заньковецька і українська сцена» до 165-

річчя від дня народження  

17 21.11. 7-А Урок-реквієм «Злочин проти кари» до Дня вшануванню  пам’яті жертв 

голодоморів 1932-1933 років   

18 21.11. 11-А Літературна година «Сивий голуб українського  гумору» до 130-річчя 

від дня народження Остапа Вишні 

19 02.12. 10-Б Літературна година «Знане і незнане про життя Б.-І.Антонича» до 110 

річниці від дня народження 

20 02.12. 10-В Урок-застереження до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «СНІД: 

знати, щоб вижити» 

21 05.12. 9-Г Зустріч з заступником начальника у справах дітей та сім’ї Мегетем 

С.В. «Торгівля людьми: це може трапитися з кожним» в рамках 

Міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» 

22 17.12. 9-В Літературна година «Полум’яний патріот України» до 200-річчя від 

дня народження Пантелеймона Куліша 

23 18.12. 10-В Літературна година «Буковинський соловей» до 185-річчю від дня 

народження Юрія Федьковича  

24 19.12. 10-А Літературна година «Росяні поля Михайла Драй-Хмари» до130-річчю 

від дня народження  

25 23.12. 10-А Літературна година «Українське кохання Оноре де Бальзака» до 220-

річчя від дня народження 

26 14.01. 11-В Літературна година «Світлий талант, трагічна доля» до 85-річчя від 

дня народження Василя Симоненка                                                                                 

27 15.01. 6-Б Народознавча година «Святий вечір приведу, в кутю меду покладу, і 

зустріне Коляду вся моя родина»  

28 16.01. 6-В Інформаційна година «Новорічний дивограй: традиції святкування 

новорічних свят у світі»  

29 21.01. 8-Б Історична година «Нехай же від Дону до сивих Карпат живе 

нероздільна країна» до Дня Соборності України 

30 27.01. 9-Б Літературна година «Зачинатель нової літератури – Петро Гулак-

Артемовський»  з нагоди  230-річчя  від дня народження  

31 28.01. 8-А Історична година «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» до Дня 

пам’яті Героїв Крут  

32 30.01. 6-А Літературна година «Сонячний казкар із Бердичівщини» до 90-річчя 

від Дня народження Всеволода Нестайка  

33 13.02. 6-Г Інформаційна година  «День Святого Валентина: історія, традиції, 

факти, забобони, символи»  

34 17.02. 11-А Зустріч з учасником бойових дій на території Афганістану, ветеран 

війсь-кової служби, ветеран праці, полковник у запасі Галай А.В. 

«Афганські події у серці печуть…» до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

35 20.02. 9-А Патріотична година «Сто крилатих героїв у небо злетіло» до дня 

вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

36 26.02. 10-Б Інформаційна година «Український фізик зі світовим ім’ям» з нагоди 

175-річчя від дня народження Івана Пулюя  

37 27.02. 8-В Народознавча година «Традиції та звичаї українців на свято Масляної» 
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38 03.03. 6-В Літературна година «Сонячний казкар із Бердичівщини» до 90-річчя 

від Дня народження Всеволода Нестайка  

39 03.03. 11-В Літературна година «Три музи Уласа Самчука» до 115-річчя від Дня 

народження письменника  

 

8. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками 

 

Бібліотека гімназії - особливий структурний підрозділ, який здійснює 

інформаційну підтримку й забезпечення навчально-виховного процесу. У своїй 

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

бібліотечну справу», нормативними документами Міністерства освіти України, 

Положенням про бібліотеку середньої загальноосвітньої школи, річного плану 

роботи гімназії та плану роботи бібліотеки. 

Шкільна бібліотека – це особливе педагогічне середовище. Бібліотекар у 

своїй професійній діяльності виступає як джерело інформації, організатор 

індивідуальної і колективної  діяльності, при цьому він розвиває дітей, навчає 

їх  і виховує, тобто бібліотечними формами і методами здійснює педагогічну 

діяльність.  

В 2019-2020 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 20.06.2020 року книжковий фонд бібліотеки нараховує 36979 

примірники, з них: 

 підручників і методичної літератури - 31059 примірників; 

 художньої літератури – 5 920 примірників.   
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Бібліотека оснащена комп’ютером, принтером, телевізором, 

копіювальною технікою. Оформлено передплату на  28 назв періодичних 

видань освітнього профілю. 

Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: 

алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, 

картотеки: «Освіта ХХ1 століття», «Реєстраційна картотека підручників», 

«Сценарії та виховні години», «Картотека брошур», «Минуле і сучасне історії» 

та інші. Якщо бібліотека не має у своєму розпорядженні необхідної довідково-

інформаційної літератури - є можливість отримати необхідний матеріал в 

Інтернеті.  

З метою  формування культури читання, орієнтування в джерелах 

інформації, уміння користуватися довідковими виданнями, каталогами, 

картотеками 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 2019 року в рамках Міжнародного місячника шкільних 

бібліотек започатковано щорічне проведення Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек. У цьому навчальному році він проходив під гаслом 

«Бібліотека НУШ-простір для особистих освітніх можливостей учнів». 

         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., Куценко В.В. - учитель української мови та 

літератури та класні керівники провели змістовну роботу щодо організації 

місячника. Зокрема, в гімназії було проведено такі заходи: 

 

книжково-ілюстративні виставки та 

бібліографічні огляди літератури 

«Книги-ювіляри 2019»; 
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«Олімпійське сузір’я України»; 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

до Всеукраїнського тижня протидії булінгу; 

 

 

 

бібліотечний урок-подорож «Історія виник-

нення писемності та книги» для учнів 5-их 

класів; 

 

 

 

 

урок-презентація літературно-художнього видан-

ня «Таємниці Київської Софії» для 5-их класів; 

 

 

 

 

 

урок-квест «Українська мова-мова 

барвінкова» до Дня української 

писемності та мови для 5-их 

класів. 
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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: 

1. До 28-річчя Незалежності України  Серпень Вепренцева С.І. 

2, До 250-річчя від дня народження І.П.Котляревсь-

кого, українського письменника (1769-1838) 

«Втілення мудрості народної» 

09.09. Вепренцева С.І. 

3. До 78-мих роковини трагедії Бабиного Яру 29.09. Гаврилюк Ж.М. 

4. До дня народження видатного українського історика, 

науковця М.С.Грушевського 

29.09. 

 

Вепренцева С.І. 

 

5. Книжкова виставка до дня працівника освіти 

«Вчителько моя зоре світова» 

Жовтень Вепренцева С.І. 

 

6. День захисника України, день українського 

козацтва. Книжкова виставка «Відлуння козацької 

слави» 

14.10. Куценко В.В.,  

Вепренцева С.І. 
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7. День визволення України від фашистських 

загарбників: тематична поличка 

28.10. Вепренцева С.І. 

 

8. День української писемності та мови: книжкова 

виставка «Любіть Україну, і пісню, і мову її 

солов’їну» 

09.11. Вепренцева С.І. 

9. День пам’яті жертв голодомору – книжкова виставка 

«Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає» 

23.11. Вепренцева С.І. 

 

10. До 120-річчя  від дня народження українського 

письменника Г.М.Косинки «Г.М.Косинка-

найвидатніший письменник доби Розстріляного 

Відродження» 

29.11. Сердюк А.М., 

Вепренцева С.І. 

11. Святкові заходи до дня Святого Миколая, Нового 

Року та Різдвяних свят 

Грудень-

січень 

Куценко В.В., 

Вепренцева С.І. 

12. До 85-річниці від дня народження українського 

поета, журналіста В.А.Симоненка (1935-1963) «Ти 

знаєш,що ти_людина?» 

08.01. Крижанівська О.Б., 

Вепренцева С.І. 

13. День Соборності і Свободи України, книжкова 

виставка «Соборна мати Україна одна на всіх, як 

оберіг», бібліографічний огляд літератури 

22.01. Мельник О.К., 

Гаврилюк Ж.М. 

 

14. День пам’яті героїв Крут, книжкова виставка «Крути 

- символ національної честі» 

29.01. 

 

Шевчук Н.С., 

Вепренцева С.І. 

15. Міжнародний день рідної мови, бібліографічний 

огляд літератури 

21.02. 

 

Вепренцева С.І. 

 

16. До 205-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, 

українського поета, художника, мислителя-

просвітителя, організувати книжково-ілюстративну 

виставку літератури «Дзеркало життя Кобзаря» 

09.03. Вепренцева С.І. 

 

Куценко В.В. 

17. До 90-річниці від дня народження видатної 

української письменниці Л.В.Костенко «Мудрість, 

народжена багатством серця» 

Березень Дмитрієва Д.М., 

Вепренцева С.І. 

18. Всесвітній день поезії, «Поетичний вернісаж» 

 

21.03. 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». 
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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 

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

дисків, користуватися світовою системою Інтернет, переглядати відеофільми. 

Використовувати все для написання творів, рефератів, для підготовки 

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

Спільно з педагогічним колективом бібліотека приймає участь у 

проведенні предметних тижнів, відкритих уроків, годин спілкування, в турнірах 

кмітливих. Бібліотекар надає допомогу у проведенні виховних годин, класних 

зборів.  

 Проводиться  робота по збереженню книг. У цьому напрямі проводяться: 

 бесіди з учнями школи про збереження підручників; 

 робота з ліквідації заборгованості книг читачами; 

 рейди-перевірки стану збереження підручників; 

 подвійний облік видачі підручників (у класного керівника та у 

бібліотеці), що є взаємодопомогою бібліотекаря і вчителя в забезпеченні 

учнів підручниками і контролі за їх своєчасним поверненням. 

Бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і 

поширення інформації. Тому бібліотекар знаходиться в постійному пошуку 

нових активних форм роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну 

потребу в читанні, любов та інтерес до книги, а педагогам можливість щоденно 

поповнювати свої знання новою, цікавою і корисною інформацією, 

використовуючи її в освітньому процесі. 

 

9. Організація внутрішкільного контролю за виконанням 

навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів. 
 

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 освітнім процесом розподіляються таким 

чином: 

 виконання навчальних програм; 
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 рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів; 

 продуктивність роботи вчителя; 

 індивідуальна робота з обдарованими дітьми; 

 якість позаурочної предметної діяльності; 

 методи самостійного пізнання учнів. 

Протягом І семестру 2019-2020 навчального року згідно з планом роботи 

гімназії застосовувались різноманітні форми внутрішньошкільного  контролю, 

а саме:  

Класно-узагальнюючий контроль: 5-ті класи – жовтень 2019 року; 10-ті 

класи  – листопад  2019 року; 9-ті класи –  лютий 2020 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. 

14 листопада 2019 року в гімназії 

«Діалог» відбулося засідання педагогіч-

ної ради. Розглядалося декілька питань, 

але основним  для обговорення було 

питання адаптації учнів 5-их класів до 

навчання у середній ланці школи, 

зокрема, 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.  

 Із доповіддю з цього питання 

виступила соціальний педагог гімназії 

Малецька С.О. Вона продемонструвала 

результати досліджень соціально-

психологічної служби з вивчення процесу 

адаптації п’ятикласників. Класні керівники 

5-их класів Максим Т.А., Кушнір В.С., 

Дмитрієва Д.М., Кравець В.С. також взяли 

участь в обговоренні, презентувавши результати роботи класних колективів на 

першому етапі навчання в середній ланці школи.  
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Наступним питанням для обговорення 

були результати класно-узагальнюючого 

контролю 10-их класів, а також успішність 

окремих учнів цих класів. Доповідали 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи Міхальова А.В. і класні керівники 10-

их класів Крижанівська О.Б., Шевчук Н.С., 

Колісник А.В.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливим питанням, яке також було винесено на 

розгляд педагогів, було затвердження бюджетного 

запиту на 2020 рік. Директор гімназії Кузьминець 

Лариса Петрівна представила план заходів з 

покращення матеріально-технічного стану та 

модернізації нашого закладу, фінансування яких 

планується  здійснити  за рахунок державного або 

місцевого бюджетів.   

Бюджетний запит було затверджено одноголосно.  

Далі йшло обговорення низки робочих питань: 

ознайомлення із новим Порядком  підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, питання 

техногенної безпеки, дотримання Правил внутрішнього розпорядку, ведення 

шкільної документації.  

Після обговорення питань порядку денного педради було прийнято такі 

рішення: 

 Роботу психологічної служби гімназії з питання адаптації учнів 5-их 

класів до навчання в середній ланці школи визнати задовільною. 

 Психологічній службі (протягом року): 
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 проводити розвиваючі та корекційні заняття, спрямовані на підвищення 

навчальної мотивації учнів 5-их класів, а також згуртованості класних 

колективів, розвиток комунікативних умінь і навичок дітей, які здійснили 

перехід до середньої ланки школи; 

 спрямувати роботу на розвиток духовної сфери учнівського колективу та 

формування гуманістичних соціально-значущих установок та принципів 

особистісного розвитку та міжособистісної взаємодії, виявлення 

особливостей духовного самоствердження та розвитку учнів; 

 здійснювати психологічний супровід процесу соціалізації учнів та 

учнівських колективів відповідно до їх вікових психофізіологічних 

особливостей; 

 здійснювати виявлення на індивідуальну консультативну роботу з 

учнями, які мають проблеми особистісного самовизначення та 

самореалізації, формування навичок ціле покладання; 

 продовжувати роботу по виявленню стилів педагогічної взаємодії в 

системі відносин «вчитель-учень» та надання рекомендації для 

досягнення порозуміння та ефективності у таких відносинах, проводити 

діагностику та аналіз соціально-психологічного клімату в учнівських 

колективах, проводити розвиваючі заняття, спрямовані на підвищення 

учнівської етики та культури спілкування; 

 Проаналізувати результати навчальних досягнень учнів 5-их класів за 

результатами І семестру (Міхальова А.В.- доповісти на підсумковій 

педраді в І семестрі – грудень 2019). 

 За результатами класно-узагальнюючого контролю вважати рівень 

успішності учнів 10-их класів задовільним. 

 Направити батькам учнів 10-их класів, які мають початковий рівень 

знань, повідомлення про те, що, враховуючи результати успішності 

протягом вересня – жовтня 2019 року, ці учні не пройшли 

випробувальний термін і  згідно п.2.17 Статуту гімназії «Діалог» за 

результатами навчання у І семестрі 2019-2020 навчального року їм буде 

рекомендовано переведення до закладу загальної середньої освіти 

відповідного ступеня (до 21.12.2019). 

 Вважати необхідним для працівників гімназії: 

 суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку щодо виконавчої  

дисципліни ( ПОСТІЙНО); 

 чітко дотримуватися  вимог Інструкції з ведення класного журналу 

(ПОСТІЙНО);  



83 
 

 
 

 класним керівникам 5-11 класів вирішити питання з верхнім одягом і 

спортивною формою учнів, які зберігаються в кабінетах класних 

керівників (на випадок відсутності останніх на роботі) – до 18.11.2019 

року доповісти в адміністративну частину про результат.   

 Всім педагогічним працівникам гімназії ознайомитися із новим Порядком 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, звернувши увагу на процедуру, види, форми, обсяг 

(тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації  і 

використовувати положення цього документа при вирішенні питання 

свого професійного удосконалення (ПОСТІЙНО). 

 Розглянути на нарадах при директорові питання техногенної безпеки. 

Провести з усіма учасниками освітнього процесу відповідні бесіди щодо 

правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій, 

пов’язаних із ускладненням погодних умов. Забезпечити інформаційно-

роз’яснювальну роботу із підготовки учасників освітнього процесу до дій 

в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. 

Доповіді на педраді супроводжувалися презентаціями. Ось деякі 

ілюстрації до виступів. Нижче представлено порівняльний аналіз  успішності 

учнів 5-их класів з основних предметів за 2018-2019 та 2019-2020 навчальні 

роки.  
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А також аналіз результатів оперативно-якісного контролю рівнів 

навчвальних досягнень учнів 10-их класів з основних предметів. 
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Здійснювався контроль рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 

класів. 

 

Треба зазначити, що через тимчасове припинення занять у ІІ семестрі 

навчального року оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів за рік у 

великій мірі враховувало результати навчання в І семестрі, поточне оцінювання 

за період з 13 січня по 11 березня 2020 року. 

Далі представлено дані по паралелях: 
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ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ 

успішності учнів за результатами І-го і частини ІІ-го семестру  

2019-2020 навчального року, а також дистанційного навчання 
Клас Кількість 

учнів на 
початок 

року 

Вибули Прибули Кількість 
учнів на 
кінець 
року 

ВР ДР СР ПР Якість 

5а 29 0 0 29 2 21 6 0 79% 

5б 30 1 1 30 0 20 10 0 67% 

5в 34 0 0 34 4 23 7 0 79% 

5г 27 2 1 26 1 22 3 0 88% 

6а 28 3 1 26 1 6 19 0 27% 

6б 34 1 1 34 0 18 14 2 53% 

6в 30 0 3 33 0 11 21 1 34% 

6г 30 0 1 31 0 25 5 1 81% 

7а 28 1 0 27 1 9 17 0 37% 
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7б 28 0 2 30 0 7 23 0 23% 

7в 28 1 0 27 0 10 17 0 37% 

7г 28 2 0 26 1 7 18 0 31% 

8а 36 0 0 36 0 6 21 9 17% 

8б 32 0 0 32 1 11 15 5 38% 

8в 34 0 0 34 0 7 23 4 21% 

9а 28 0 0 28 2 3 18 5 18% 

9б 28 3 0 25 1 8 12 4 36% 

9в 30 0 2 32 1 4 21 6 16% 

9г 29 1 0 28 1 10 16 1 40% 

10а 21 0 1 22 0 10 11 1 45% 

10б 34 0 0 34 3 14 17 0 50% 

10в 28 1 0 27 4 6 13 4 37% 

11а 28 2 3 29 0 6 18 5 21% 

11б 28 3 0 25 0 11 11 3 44% 

11в 28 1 0 27 0 12 15 0 44% 
 

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 (Кравець В.С.), 81% - учні 6-Г класу (Юр Л.О.), 79% - учні 5-А класу 

(Максим Т.А.) і 5-В класу (Дмитрієва Д.М.), найнижчий рівень знань 16% - 

виявили учні 9-В класу (Крижановська Н.М.), 17% виявили учні 8-а класу 

(Конопля Н.А.), 18% виявили учні 9-А класу (Грудова Л.Р.).  

По середніх показниках якості в паралелях 5-11 класів найвищий 

показник якості знань – 78% - традиційно в учнів 5-ої паралелі. Найнижчий - 26 

% - в учнів 8-ої паралелі. Найбільша кількість учнів - 18 осіб, які мають 

початковий рівень навчальних досягнень - це учні 8-их класів. Викликає 

занепокоєння той факт, що в учнів 9-их класів та 11-их класів - випускних - 

кількість учнів, які мають початковий рівень знань становить 16 і 8 відповідно. 

Якість знань учнів 9-их класів - 27%, учнів 11-их класів – 36%. Це своєрідний 

антирекорд в історії гімназії.  

Зведена таблиця показників  

успішності по паралелях за результатами 2019-2020 навчального року 
Клас Кільк. 

учнів 

на 

початок 

семестру 

(року) 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

 

Кільк. 

учнів 

на  

кінець 

семестру 

(року) 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні 

СР 

Учні 

ПР 

 

% 

якості 

% 

успіш. 

5-ті класи 120 3 2 119 7 86 26 0 78% 100% 

6-ті класи 122 4 6 124 1 60 59 4 49% 97% 

7-мі класи 112 4 2 110 2 33 75 0 32% 100% 

8-мі класи 102 0 0 102 1 24 59 18 25% 70% 
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9-ті класи 115 4 2 113 5 25 67 16 27% 86% 

10-ті класи 83 1 1 83 7 30 41 5 45% 94% 

11-ті класи 84 6 3 81 0 29 44 8 36%  90% 

Загальні 

показники 738 22 16 732 23 287 371 51 42%  
 

 
 

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 
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керівників, ставлення батьків до процесу навчання та виховання своїх дітей, 

було здійснено класно-узагальнюючий контроль паралелі 11-их класів в період 

з 11 по 22 листопада 2019 року.  

До здійснення контролю було залучено заступників директора з 

навчально-виховної та виховної роботи Красну Т.В., Міхальову А.В., Свириду 

А.В., психолога гімназії Малецьку О.О., соціального педагога Малецьку С.О., 

керівників методичних об’єднань.  

Зовнішнє незалежне оцінювання 

Відповідно Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2017 

№25, наказів Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 №1554 «Про 

затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти», від 23.10.2019 №1332 «Деякі питання проведення в 

2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 

здобувають загальну середню освіту», від 09.07.2019 №947 «Про підготовку до 

проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної освіти», від 11.05.2019 №635 

«Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів 

мали бути зараховані як оцінки за державну  підсумкову  атестацію 2019-2020 

навчального року для здобувачів повної загальної середньої освіти. Проте, 

враховуючи несприятливу епідемічну ситуацію, Урядом було прийнято 

рішення про скасування державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Здобувачі освіти могли пройти ДПА за бажанням. 

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися 81 учень 

гімназії. З них 6 осіб виявили бажання зарахувати результати ЗНО як державну 

підсумкову атестацію.  

Узагальнені результати  тестування відображені в таблиці 
Предмет 

 

Кількість учнів, які 

виконували тест 

ВР % ДР % СР % ПР % 

Українська мова 81 26 32% 46 57% 9 11% 0 0% 

Математика 41 2 5% 24 58% 13 32% 2 5% 

Історія 43 10 23% 17 40% 16 37% 0 0% 

Англійська мова 48 11 23% 16 33% 20 42% 1 2% 

Географія 23         

Біологія 11 6 55% 2 18% 3 27% 0 0% 

Фізика 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 

Хімія 2         

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE34286?an=1&fbclid=IwAR3Nwq4s3H9nx-SIldWKBJcGv_5geVC2ZpsFwUirOD2MprIjZEaf24cbMkc
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34218.html?fbclid=IwAR2CheoXgPh-0gKXKnAIxNMG9FjrNDCyJlUWQwe69OKtDSgxrTaAzlWnnTE
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34218.html?fbclid=IwAR2CheoXgPh-0gKXKnAIxNMG9FjrNDCyJlUWQwe69OKtDSgxrTaAzlWnnTE
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34218.html?fbclid=IwAR2CheoXgPh-0gKXKnAIxNMG9FjrNDCyJlUWQwe69OKtDSgxrTaAzlWnnTE
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Nakaz-MON-947-vid-09-07-2019.pdf
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE33549?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE33549?an=2
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Сім учнів гімназії отримали найвищий бал  за 12-бальною шкалою: 

Афанасьєва Марія, Осипенко Олена, Чепур Іван – з біології; 

Ліліцька Ірина,  Осипенко Олена, Шлемко Вероніка – з української мови 

та літератури; 

Леоненко Марія – з англійської мови; 

Долматова Марія – з історії України. 

У 2019-2020 році гімназія «Діалог» була визначена як пункт проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання. У навчальному закладі пройшли чотири 

сесії ЗНО: з математики, української мови та літератури, англійської мови, 

історії України. Всього на пункті пройшли тестування 1175 учасників у 22-х 

аудиторіях. З числа працівників гімназії в проведенні сесій в якості старших 

інструкторів, інструкторів, чергових було задіяно 32 особи. Крім того дві 

медичні сестри, робітники з обслуговування будівлі гімназії, прибиральники 

службових приміщень, вчителі взяли участь у роботі по підготовці пункту до 

проведення тесування та забезпеченні дотримання протиепідемічних заходів 

під час функціонування ПП ЗНО.  

Персональний  контроль. Протягом 2019-2020 навчального року 

підводилися підсумки вивчення продуктивності викладацької діяльності, 

методичний рівень викладача, рівень сформованості певних навичок учителів, 

які атестуються в поточному навчальному році, а саме: 
№ П.І.Б. Посада Категорія, на яку атестується 

1 Красна 

Тамара  

Валеріївна 

учитель 

математики 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню 

«учитель-методист» 

2 Міхальова 

Алла  

Валентинівна 

учитель 

англійської 

мови 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню 

«учитель-методист» 

3 Зборовська 

Олена  

Володимирівна 

учитель 

інформатики 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» 

4 Коржик 

Марина  

Миколаївна 

учитель 

біології 

присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» (позачергово – як учасника 

конкурсу «Учитель року») 

5 Крижановський 

Валерій  

Григорович 

учитель 

технологій 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню 

«учитель-методист» 

6 Лінник 

Ірина  

Анатоліївна 

учитель 

математики 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоїти звання «старший учитель» 

7 Малецька 

Світлана 

Олександрівна 

соціальний 

педагог 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії»   

8 Маркова 

Ірина  

Анатоліївна 

учитель 

англійської 

мови 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню 

«учитель-методист» 
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9 Мегрін 

Наталія  

Миколаївна 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та  званню 

«старший учитель» 

10 Шкоденко 

Наталія  

Миколаївна 

учитель 

географії та 

економіки 

підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню 

«учитель-методист» 
 

Було направлено на курси підвищення кваліфікації до Інституту 

післядипломної педагогічної освіти при Київському університеті імені 

Б.Грінченка згідно графіка курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 

2019-2020 навчальний рік таких вчителів: 
№ 

п/п 

П.І.Б. учителя Предмет Посада Категорія, 

яку має 

Категорія, 

на яку 

атестується 

Термін курсів 

1. Дмитрієва 

Дар’я Миколаївна 

українська 

мова та 

література 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

вища вища 23.03.2020-

27.03.2020 

2. Мегрін 

Наталія Миколаївна 

українська 

мова та 

література 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

вища вища 24.02.2020-

28.02.2020 

3. Толстенко Людмила 

Миколаївна 

зарубіжна 

література 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

вища вища 04.11.2019-

08.11.2019 

4. Таранченко 

Ольга Михайлівна 

англійська 

мова 

учитель 

англійської 

мови 

вища вища 20.01.2020-

24.01.2020 

5. Заболотна 

Світлана Іванівна 

хімія учитель хімії вища вища 24.02.2020-

28.02.2020 

6. Мушто 

Валерій Михайлович 

інформатика учитель 

інформатики 

вища вища 13.01.2010-

17.01.2020 

7. Зборовська 

Олена Володимирівна 

інформатика учитель 

інформатики 

вища вища 13.01.2010-

17.01.2020 

8. Крижановська 

Наталія Михайлівна 

технології учитель 

технологій 

(обслуговуючі 

види праці) 

вища вища 20.01.2020-

24.01.2020 

9. Вепренцева 

Світлана Іванівна 

бібліотечна 

справа 

завідуюча 

бібліотекою 

провідний 

бібліотек-

кар 

провідний 

бібліо-

текар 

17.02.2020-

21.02.2020 

10 Коржик 

Марина Миколаївна 

біологія учитель 

біології 

перша вища 02.03.2020-

06.03.2020 

11 Лісіцина   

Лариса Борисівна 

українська 

мова та 

література 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

вища вища 23.03.2020-

27.03.2020 

 

Результати атестації педагогічних кадрів у 2019-2020 навчальному році   

1. Встановлено відповідність займаній посаді: 

 Красної Тамари Валеріївни, заступника директора з науково-методичної 

роботи; 
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 Міхальової Алли Валентинівни, заступника директора з навчально-

виховної роботи. 

2. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

 Коржик Марині Миколаївні, вчителю біології. 

3. Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»: 

 Красної Тамари Валеріївни, вчителя математики; 

 Міхальової Алли Валентинівни, вчителя англійської мови; 

 Зборовської Олени Володимирівни, вчителя інформатики; 

 Крижановського Валерія Григоровича, вчителя технологій; 

 Лінник Ірини Анатоліївни, вчителя математики; 

 Малецької Світлани Олександрівни, соціального педагога; 

 Маркової Ірини Анатоліївни, вчителя англійської мови; 

 Мегрін Наталії Миколаївни, вчителя української мови та літератури; 

 Шкоденко Наталії Миколаївни, вчителя географії та економіки. 

4. Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«учитель-методист»: 

 Красної Тамари Валеріївни, вчителя математики; 

 Міхальової Алли Валентинівни, вчителя англійської мови; 

 Крижановського Валерія Григоровича, вчителя технологій; 

 Маркової Ірини Анатоліївни, вчителя англійської мови; 

 Шкоденко Наталії Миколаївни, вчителя географії та економіки.   

5. Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«старший учитель»: 

 Мегрін Наталії Миколаївни, вчителя української мови та літератури 

6. Присвоєно педагогічне звання «старший учитель»: 

 Лінник Ірині Анатоліївні, вчителю математики. 

7. Встановлено 12 тарифний розряд керівника гуртка: 

 Коржик Марині Миколаївні, керівнику гуртка екології. 

На заключному засіданні атестаційної комісії 2019-2020 навчального року 

було складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2024-2025 

навчального року 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Заболотна  

Світлана Іванівна  

Крижанівська  

Олена Борисівна 

Куценко 

 Валентина 

Василівна 

Кузьминець 

Лариса Петрівна 

Міхальова 

Алла 

Валентинівна 

Лісіцина 

Лариса Борисівна 

Маркова  

Ганна Михайлівна 

Сердюк 

 Алла Миколаївна 

Свирида  

Анатолій 

Васильович 

 

Красна 

Тамара Валеріївна 
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Толстенко 

 Людмила 

Миколаївна 

Мельник  

Олена Климівна 

Грудова 

 Людмила 

Робертівна 

Гаврилюк  

Жанна 

Миколаївна 

Маркова 

Ірина Анатоліївна 

Дмитрієва  

Дар’я Миколаївна 

Філаретова  

Алевтина 

Олександрів 

Яковленко  

Володимир 

Віталійов  

Слєпакова 

Надія Іванівна 

Шкоденко 

Наталія 

Миколаївна 

Вепренцева  

Світлана Іванівна 

Труба  

Світлана Петрівна 

Максим 

 Тетяна Анатоліївна 

Кушнір 

Валентина 

Степанівна 

Зборовська 

Олена 

Володимирівна 

Крижановська 

Наталія Михайлівна 

Коржик  

Марина Миколаївна 

Журавльов  

Юрій Миколайович  

Юр Людмила 

Олександрівна   

Крижановський 

Валерій 

Григорович 

Таранченко  

Ольга Михайлівна 

 Буряк  

Валентина 

Анатоліївна  

Кузьминець 

Тетяна Вікторівна 

Малецька 

Світлана 

Олександрівна 

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 

 

 

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 20 грудня 2019 року і станом на 25 травня 2020 

року було здійснено  контроль учителів-предметників щодо  стану виконання 

програм у 2019-2020 навчальному році, відповідність записів у класному 

журналі тематиці календарного і поурочного плану.  Перевірка показала, що всі 

вчителі дотримуються вимог навчальних програм, чітко планують та неухильно 

дотримуються змісту навчальної програми та її вимог до виконання 

практичного мінімуму письмових робіт, не допускаючи перевантаження учнів, 

уникають розбіжності кількості годин за програмою за рахунок об’єднання 

навчальних тем; ущільнення навчального матеріалу; використання 
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міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального 

матеріалу; застосування технологій дистанційного навчання, 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: 
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 матеріали державної підсумкової атестації; 

 книга обліку підсумків внутрішнього контролю; 

 розклад уроків; 

 класні журнали 5-11-их класів; 

 журнал обліку занять за індивідуальним графіком;  

 книга наказів з кадрових питань; 

 книга обліку трудових книжок; 

 книга підсумків внутрішнього контролю; 

 навчальні програми; 

 матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні гімназії; 

 книга обліку педагогічних працівників; 

 особові справи працівників гімназії; 

 атестаційні матеріали педагогічних працівників; 

 статистична звітність, нормативно-правова документація; 

 номенклатура. 

3. Стан трудової виконавчої дисципліни вчителів та допоміжного персоналу. 

Медико-педагогічний контроль 

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону  України «Про охорону 

дитинятва», на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту від 11.11.2008 №13/1-2/1011/1, спільного наказу 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України 

від 20.07.2009 №518, 674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах,  Інструкції про розподіл учнів на групи 

для занять на уроках фізичної культури, наказу по гімназії «Діалог» від 

04.11.2019 №259-а «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів гімназії «Діалог» протягом  2019-2020 навчального 

року проведено наступні заходи: 

 адміністрацією гімназії проведено засідання методичного об’єднання 

вчителів фізичної культури спільно з медичним працівником гімназії: 

 опрацьовано  інструкцію про розподіл учнів для занять на уроках 

фізичної культури і наказ «про забезпечення медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

 доведено до відома класних керівників і батьків положення 

вищеозначених документів, а саме: 
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 протягом вищеозначеного періоду медичним працівником гімназії;   

 на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для 

занять на уроках фізкультури, здійснено розподіл всіх учнів на групи для 

занять на уроках фізичної культури;   

 складено списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп на 

поточний рік;  

 затверджено їх у директора і доведено до відома класних керівників та 

вчителів фізичної культури; 

 разом з класним керівником оформлено листок здоров’я  класу; 

 медико-педагогічний контроль здійснювався за такими напрямками:  

 медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм 

фізичного виховання, а  саме:   

 контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до 

основної, підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із 

фізичної культури;  

 оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-

оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність 

нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх 

справність; 

 оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших 

форм фізичного виховання (температура та вологість повітря, 

ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність 

вологого прибирання 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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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, Спортивної зали, 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); 

 виконаннядержавноїпрограми (протягом навчального року); 

 підготовкувчителівдо освітнього процесу (наявністьробочихпланів-

конспектів); 

 відвідування уроків у вчителів–предметників математики, інформатики, 

економіки, фізики, біології та хімії (співбесіди, рекомендації, методична 

допомога вчителям); 

 контроль за виконаннямпланівметодичнихоб’єднань: 

 математики та інформатики; 

 економіки, географії, біології, хімії та фізики. 

Персональний контроль 

Протягом 2019-2020 навчального року під контролем знаходилися 

вчителі–предметники, що підлягали атестації: Шкоденко Н.М., Лінник І.А., 

Коржик М.М. та Зборовська О.В. 

Оперативно-якісний контроль 

Метою оперативно-якісного контролю було: відстежити протягом 

навчального року якість знань, умінь і навичок учнів з відповідного предмета.  

Метою контролю були: рівень знань учнів, вихованість учнів, якість і 

методи викладання в цих класах, якість роботи классного керівника, здійснення 

контролю за навчанням та вихованням дітей з боку батьків. 
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  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 

календарн іплани вчителів); 

 опитування (усне-бесіда, співбесіда; письмове – перевірка рівнів 

навчальних досягнень; контрольна робота – зріз знань; анкетування); 

 тестування. 

Результати внутрішньошкільного контролю протягом року фіксувалися в 

книзі контролю в адміністративнійчастині. 

Результати діагностичних контрольних робіт з математики (вересень 2019) 
Клас К-сть 

учнів,які 

писали роботу 

Предмет ВР % ДР % СР % ПР % % 

успішн

ості 

% 

якості 

ПІП вчителя 

5-а 29 Математика 9 31 16 55 4 14 - - 100 86 Маркова Г.М. 

5-б 31 Математика 3 10 8 26 18 68 2 6 94 35 Слєпакова Н.І. 

5-в 31 Математика 5 16 14 45 10 32 2 7 93 61 Лінник І.А. 

5-г 25 Математика 8 32 9 36 8 32 - - 100 68 Маркова Г.М. 

6-а 23 Математика 2 9 6 26 11 48 4 17 83 35 Маркова Г.М. 

6-б 33 Математика 2 6 18 65 9 27 4 12 88 61 Красна Т.В. 

6-в 28 Математика 1 4 4 14 9 32 14 50 50 18 Мельник О.К. 

6-г 24 Математика 1 4 14 59 8 33 1 4 96 63 Мельник О.К. 

7-а 23 Математика 3 13 12 52 6 26 2 9 91 65 Лінник І.А. 

7-б 27 Математика 2 7 8 30 13 48 4 15 85 37 Мельник О.К. 

7-в 25 Математика - - 2 8 20 80 3 12 88 8 Мельник О.К. 

7-г 22 Математика - - 6 27 11 50 5 23 77 27 Мельник О.К. 

8-а 33 Алгебра - - 2 6 12 36 19 58 42 6 Слєпакова Н.І 

8-а 33 Геометрія - - 4 12 8 24 21 64 36 12 Слєпакова Н.І 

8-б 29 Алгебра 2 7 12 41 11 38 4 14 86 48 Слєпакова Н.І 

8-б 29 Геометрія - - 9 31 17 53 3 16 79 31 Слєпакова Н.І 

8-в 27 Алгебра - - 8 30 16 59 3 11 89 30 Красна Т.В. 

8-в 26 Геометрія - - 5 20 17 65 4 15 85 20 Красна Т.В. 

9-а 18 Алгебра 1 6 5 28 7 39 5 28 72 33 Маркова Г.М. 

9-а 24 Геометрія - - 4 17 16 67 4 17 83 17 

9-б 23 Алгебра - - 4 17 9 36 10 47 57 17 Слєпакова Н.І 

9-б 25 Геометрія 3 12 8 32 12 48 2 8 92 44 Слєпакова Н.І 

9-в 27 Алгебра - - 2 7 10 37 15 56 44 7 Лінник І.А. 

9-в 27 Геометрія - - 5 19 20 74 2 7 93 19 Лінник І.А. 

9-г 22 Алгебра 2 9 9 41 10 45 1 5 95 50 Маркова Г.М. 

9-г 25 Геометрія 3 12 12 48 9 36 1 4 96 60 

10-а 20 Алгебра 1 5 4 2 7 35 8 58 60 25 Слєпакова Н.І 

10-а 18 Геометрія 3 17 5 28 9 50 1 5 94 44 Слєпакова Н.І 

10-б 24 Алгебра 7 29 13 55 2 8 2 8 92 84 Мельник О.К. 

10-в 23 Алгебра 7 30 10 43 6 27 - - 100 73 Красна Т.В. 

10-в 25 Геометрія 

 

6 24 11 44 4 16 4 16 96 68 
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11-а 26 Алгебра - - - - 13 50 13 50 50 0 Лінник І.А. 

11-а 24 Геометрія - - - - 21 88 3 12 88 0 

11-б 19 Алгебра 2 11 9 47 4 21 4 21 79 58 

11-б 19 Геометрія - - 1 5 18 95 - - 100 5 

11-в 24 Алгебра - - 4 17 13 54 7 29 71 17 

11-в 25 Геометрія - - 10 40 15 60 - - 100 40 

 

 
 

 
Результати оперативно-якісного контролю з алгебри в 11-их класах (11.2019) 

Клас П.І.П. 

учителя 

Предмет  Кількі

сть 

учнів 

класу  

Кількість 

учнів, що 

виконува

ли роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

11-а Лінник І.А. алгебра 29 23 - 1 11 11 4 52 

11-Б   25 19 - 5 8 6 26 68 

11-В   27 23 - 2 15 6 9 74 
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Результати оперативно-якісного контролю з фізики в 11-их класах (12.2019) 

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. 29 27 2 19 6  78 100 

11-б  25 24 3 12 7 3 62 88 

11-в  27 18 - 9 8 1 50 94 
 

 
 

Результати контрольних робіт з математики за І семестр 2019-2020 н.р 
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5-а 26 22 математика 7 32 12 57 3 14 - - 100 86 Маркова Г.М. 

5-б 32 23 математика 2 9 8 36 9 40 4 15 96 45 Слєпакова Н.І. 

5-в 34 32 математика 8 25 12 38 11 34 1 3 97 63 Лінник І.А. 

5-г 27 21 математика 3 15 16 76 1 5 1 5 95 90 Маркова Г.М. 

6-а 26 21 математика 2 10 7 33 6 29 6 29 71 43 Маркова Г.М. 

6-б 34 30 математика 4 14 21 67 5 19 - - 100 81 Крапсна Т.В. 

6-в 33 32 математика - - 2 6 17 53 13 41 59 6 Мельник О.К. 

6-г 31 26 математика - - 6 23 11 42 9 35 65 23 Мельник О.К. 

7-а 27 27 алгебра - - 8 30 16 59 3 11 89 30 Лінник І.А. 

7-а 27 27 геометрія 2 7 10 37 13 49 2 7 93 44 

7-б 30 29 алгебра 2 7 15 52 5 17 7 24 76 59 Мельник О.К. 

7-б 30 28 геометрія 1 4 6 21 18 64 3 11 89 25 

7-в 27 24 алгебра - - 3 13 12 50 9 37 63 13 Мельник О.К. 

7-в 27 23 геометрія - - 2 9 17 74 4 17 83 9 

7-г 26 23 алгебра - - 7 30 11 48 5 22 78 30 Мельник О.К. 

7-г 26 25 геометрія 1 4 9 36 11 44 4 16 84 40 Мельник О.К. 

8-а 36 31 алгебра 2 6 8 26 19 62 2 6 94 32 Маркова Г.М. 

8-а 36 26 геометрія - - 4 15 10 38 12 47 53 15 Лінник І.А. 

8-б 32 31 алгебра 4 13 10 32 15 48 2 7 45 94 Слєпакова Н.І. 

8-б 32 30 геометрія 3 10 5 17 19 63 3 10 90 27 

8-в 33 29 алгебра 1 3 2 7 14 48 12 42 58 10 Красна Т.В. 

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

9-а 28 20 алгебра - - 2 10 13 65 5 65 75 10 Маркова Г.М. 

9-а  28 14 геометрія - - 1 7 10 72 3 21 79 7 

9-б 28 25 алгебра 1 4 12 50 9 36 3 15 88 52 Слєпакова Н.І. 

9-б 28 24 геометрія 5 21 3 15 12 46 4 18 36 96 

9-в 32 27 алгебра 2 7 4 15 12 44 9 34 66 22 Лінник І.А 

9-в 32 28 геометрія 2 7 3 11 9 32 14 50 50 18 

9-г 28 21 алгебра 2 10 6 29 13 62 - - 100 38 . Маркова Г.М. 
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9-г 28 24 геометрія 2 8 8 32 15 60 - - 100 40 

10-а 28 17 геометрія - - 6 35 7 41 4 24 76 35 Слєпакова Н.І. 

10-а 28 16 алгебра - - 4 25 8 50 4 25 75 25 

10-б 34 29 алгебра 9 31 14 48 5 17 1 4 96 79 Мельник О.К. 

10-б 34 31 геометрія 2 6 9 29 16 52 4 13 87 35 

10-в 27 24 алгебра 4 18 10 45 8 36 2 9 91 63 Красна Т.В. 

10-в 27 20 геометрія 5 25 6 30 8 40 1 5 95 55 

11-а 29 24 алгебра - - - - 6 25 18 75 25 0 Лінник І.А 

11-а 29 26 геометрія - - - - 8 21 18 69 61 0  

11-б 25 21 алгебра           Лінник І.А 

11-б 25 18 геометрія 1 6 6 33 7 39 4 22 39 78 

11-в 27 24 алгебра 1 4 9 38 12 50 2 8 92 42 Лінник І.А 

11-в 27 24 геометрія - - 9 38 12 50 3 12 88 38 
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Результати ОЯК з математики в 5-их класах (січень 2020) 
Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

Кількість учнів, що 

виконували роботу 

%  

успішності  

% якості 

5-а Маркова Г.М. 26 22 100 86 
5-б Слєпакова Н.І. 32 23 96 45 
5в Лінник І.А. 

Маркова Г.М. 

34 32 97 63 
5-г 27 21 95 90 

 

 
 

Результати оперативно-якісного контролю з біології в 11-их класах (лютий 2020) 

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. 29 15 2 8 4 1 75 100 

11-б  25 25 8 11 6 - 76 100 

11-в  27 28 8 11 6 - 76 100 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10-а 10-а 10-б 10-б 10-в 10-в 11-а 11-а 11-б 11-б 11-в 11-в 

Ряд1 

Ряд2 

0

20

40

60

80

100

5-а 5-б 5в 5-г 

%  успішності  

% якості 

0

20

40

60

80

100

11-а 11-б 11-в 

% якості 

%  успішності  



106 
 

 
 

10. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управління освітою 

 

З боку органів управління освітою, зокрема, районного управління освіти 

та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, Держспоживслужби 

протягом 2019-2020 навчального року було здійснено контроль:   

 кадрового забезпечення закладу освіти; 

 стану ведення кадрової документації; 

 штатного розпису закладу освіти; 

 стану організації освітнього процесу; 

 стану матеріально-технічної та методичної бази гімназії; 

 стану правової освіти учнів гімназії; 

 контроль за виконанням санітарно-епідемічних заходів у період 

підготовки до проведення сесій ЗНО та до відновлення освітнього 

процесу; 

 стану роботи із зверненнями громадян; 

 стану роботи з охорони праці; 

 стану роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; 

 правильність заповнення книги видачі документів про освіту. 

 

 

Директор                             Лариса КУЗЬМИНЕЦЬ 

 

 


