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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 і права. У своїй діяльності педагогічний  колек-

тив гімназії керується Конституцією Ук раїни, 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, положеннями програми «Столична освіта», рішень-

нями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Статутом гімназії та 

іншими освітніми нормативно-правовими документами. 

Мова навчання – українська. На початок 2013-2014 навчального року в гімназії 

сформовано 26 класів. Станом на 05 вересня 2013 року фактична мережа класів 

представлена нижче: 

Паралель 
Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 100 4 100 

6-ті 4 92 4 92 

 7-мі 4 101 4 101 

 8-мі 4 93 4 93 

9 ті 4 97 4 97 

Всього 20 483 20 483 

10-ті 3 74 3 74 

11-ті 3 68 3 68 

Всього 6 142 6 142 

Всього 26 625 26 625 
 

 Станом на 01 червня 2014 року кількість учнів становить 625 осіб. 
 

Паралель Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Кількість класів Кількість учнів 

З українською мовою навчання 

5-ті 4 100 4 100 

6-ті 4 91 4 91 

 7-мі 4 101 4 101 

 8-мі 4 93 4 93 

9-ті 4 98 4 98 

Всього 20 483 20 483 

10-ті 3 74 3 74 

11-ті 3 68 3 68 

Всього 6 142 6 142 

Всього 26 625 26 625 

 

     



3 

 
 

    Склад педагогічного колективу 

Кадрове забезпечення гімназії здійснено в повній відповідності з робочим 

навчальним  планом, профілем, п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний 

процес забезпечують 53 педагогічних працівники, включаючи соціального педагога, 

педагога-організатора, бібліотекаря, інженера з ІКТ. Розстановка кадрів здійсню-

ється відповідно до фаху та їх компетенції. Гімназія укомплектована педагогічними 

кадрами на 100%. 

№п/п Предмет Кількість учителів 

1 Українська мова і література 8 

2 Математика 5 

3 Історія 2 

4 Англійська мова 5 

5 Економіка і географія 3 

6 Право 1 

7 Фізика і астрономія 3 

8 Біологія 2 

9 Хімія 1 

10 Інформатика 2 

11 Світова література 3 

12 Німецька мова 3 

13 Трудове навчання 2 

14 Образотворче мистецтво 1 

15 Фізична культура 5 

16 Музика 1 

17 Основи захисту Вітчизни 1 

18 Психологія 1 
 

На сьогоднішній день в гімназії працює: 

 38 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії або 72% від загальної кількості 

вчителів; 

 4 спеціаліста першої кваліфікаційної категорії – 7%; 

 8 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії – 15%; 

 2 спеціаліста – 4%; 

 1 молодший спеціаліст – 2%. 
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За віком педагогічні працівники розподіляються таким чином:  

 до 30 років – 8 учителів або 15% від загальної кількості вчителів;  

 від 31 до 40 років – 8 учителів або 15%;   

 від 41 до 50 років – 9 вчителів або 17%; 

 від 51до 55 років – 11 вчителів або 21%; 

 понад 55 років – 17 вчителів або 32%.  
 

 
 

За тривалістю стажу роботи педагоги гімназії розподілилися таким чином:  

 до 8 років – 9 осіб або 17% від загальної кількості вчителів;  

 від 8 до 19 років – 5 осіб або 9%; 

 від 20 до 29 років – 24 особи або 45%; 

 від 30 до 39 років – 11 осіб або 21%;  

 40 і більше років – 4 особи або 8%. 
 

 
 

Рівень майстерності педагогів гімназії зростає з кожним роком. Збільшується не 

тільки кількість учителів з вищою кваліфікаційною категорією, але й педагогів із 

почесним педагогічними званнями, а саме:    

 «Заслужений працівник освіти України» - 1 працівник:  

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії; 

 Має науковий ступінь – 1 працівник: 

 Гаврилюк Жанна миколаївна – учитель історії; 

 «Учитель-методист» - 19 працівників: 

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 
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 Красна Тамара Валеріївна – заступник директора з наукової роботи, учитель 

математики; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи, 

учитель фізкультури; 

 Білоус Ніна Анатоліївна – учитель фізкультури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Зуєва Лариса Борисівна – учитель української мови та літератури; 

 Крижановський Валерій Григорович – учитель трудового навчання; 

 Крижановська Наталія Михайлівна – учитель обслуговуючої праці; 

 Лебідь Наталія Миколаївна – учитель української мови та літератури; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Мельник Олена Климівна – учитель математики; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математик; 

 Усатенко Людмила Григорівна – учитель біології; 

 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 

 «Старший учитель» - 5 працівників: 

 Таранченко Ольга Михайлівна  – учитель англійської мови; 

 Кушнір Валентина Степанівна – учитель географії та економіки; 

 Шевчук Надія Сергіївна – учитель фізики; 

 Маркова Ганна Михайлівна – учитель математики; 

 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови;  

 Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 11працівників:  

 Кузьминець Лариса Петрівна – директор гімназії, учитель історії; 

 Міхальова Алла Валентинівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови; 

 Свирида Анатолій Васильович – заступник директора з виховної роботи 

учитель фізкультури; 

 Гаврилюк Жанна Миколаївна – учитель історії; 

 Маркова Ірина Анатоліївна – учитель англійської мови; 

 Рожкова Тетяна Федорівна – учитель математики; 

 Усатенко Людмила Григорівна – учитель біології; 

 Толстенко Людмила Миколаївна – учитель світової літератури; 

 Вепренцева Світлана Іванівна – завідувач бібліотекою; 

 Білоус Ніна Євгенівна – учитель фізичної культури; 
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 Філаретова Алевтина Олександрівна – учитель німецької мови; 

 Овдій Віра Олександрівна – учитель музики. 
 

 
 

 

В гімназії створено постійну діючу Раду наставників і працює «Школа молодого 

фахівця». Програма Школи розрахована на три роки. Основна мета її діяльності: 

формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам 

педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння 

прийомів і методів педагогічного дослідження та ідей і методів перспективної 

інноваційної педагогічної діяльності.  
 

2. Завдання і проблеми, над якими працював навчальний заклад  
 

Гімназія «Діалог» в 2013-2014 навчальному році організовувала навчально-

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

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

виховному процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної діяльності 

учнів та формування відповідних професійних і особистісних якостей»; теми з 

виховної роботи «Сучасна модель навчального закладу в умовах модернізації 

освіти»; тем педагогічних рад, а саме: 
Термін 

проведення 

Тема засідання Проводить 

Вересень Підсумки роботи гімназії в 2012-2013 навчальному 

році та визначення пріоритетних напрямів роботи на 

2013-2014 навчальний рік 
 

Директор  

Кузьминець Л.П., 

заступники директора 

Жовтень 

 

 

Роль бібліотечного освітньо-інформаційного центру у 

формуванні культури читання учнів  та умінні 

використовувати сучасні інформаційні ресурси 

учасниками НВП (Аналіз діяльності бібліотеки за 

2012-2013 навчальний рік) 
 

Зав. бібліотекою,  

вчителі-предметники 

Листопад Адаптація п’ятикласників до навчання у середній 

школі. (Соціально-психологічні аспекти розвитку 

учнів молодшого підліткового віку; діагностика 

п’ятикласників, спрямована на вивчення рівня адап-

тації. Наступність і перспективність у навчанні та 

вихованні учнів 5-их класів) 
 

Заступники директора, 

психолог,  

соціальний педагог   
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Грудень Виконання навчальних програм та планів за І семестр.  

Результати успішності учнів 5-11 класів у І семестрі 

2013-2014 н.р. Визначення претендентів на 

нагородження Золотою (Срібною) медаллю та отри-

мання свідоцтва «З відзнакою» за курс базової  

середньої школи (за результатами І семестру) 

Заступники директора 

 

Лютий Методика організації та проведення виховних поза-

урочних форм занять. Масові, групові та індивіду-

альні форми виховної роботи. Досвід класних керів-

ників та вчителів-предметників щодо організації і 

проведення основних форм позаурочної роботи  

Заступник директора  

з ВР  

Березень Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні 

шляхи підвищення професійної майстерності 

педагога. Результати атестації педагогічних кадрів у 

2013-2014 навчальному році 

Атестаційна комісія  

Квітень 

 

Роль особистості класного керівника у формуванні 

творчого працездатного колективу учнів 

 

Свирида А.В., 

практичний психолог, 

соціальний педагог   

Травень 

 

 

Підсумки організації навчально-виховного процесу у 

2013-2014 н.р. Виконання навчальних програм і 

планів. Поетапна робоча педрада по завершенню навч. 

року учнями 5-8 та 10-их класів, проведенню 

державної підсумкової атестації та випуску учнів 11-

их класів, врученню документів про освіту 

Заступники директора 

 

Міхальова А.В. 

Травень – 

червень 

 

Поетапна робоча педрада по проведенню державної 

підсумкової атестації учнів 9-их класів, врученню 

документів про освіту 

Міхальова А.В. 

 

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

загальної середньої освіти 
 

Протягом 2013-2014 навчального року здійснювалася постійна певна робота по 

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

Згідно з розпорядженням Дарницької районної в м. Києві  державної адміністрації 

за мікрорайоном гімназії «Діалог» закріплено такі будинки за адресами: 

 вул. Кошиця,7, 7-А; 

 вул. Драгоманова, 15-А, 17; 

 вул. Ахматової, 3-А, 5, 7/15; 

 вул. Ревуцького, 20, 24/4, 30/1, 34, 34-А, 36/2. 

Всього дітей шкільного віку в мікрорайоні – 639: 

 охоплено навчанням – 639; 

 не охоплено навчанням – немає; 

 знято з обліку дітей, не охоплених навчанням у 2013-2014 навчальному році – 

не було; 

 поставлено на облік у 2013-2014 навчальному році – немає. 

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

період з 01.09.2013 року по 30.05.2014 року: 

 через хворобу – 94; 
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 за заявою батьків – 25; 

 без поважних причин – немає; 

 з інших причин – 11.  

Кількість актів, надісланих в управління освіти Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації у 2013-2014 навчальному році про факти ухилення дітей 

мікрорайону від навчання – не надсилалися. 

Заходи щодо залучення дітей шкільного віку до навчання:  

 систематична робота з боку: 

 класних керівників; 

 заступника директора гімназії з виховної роботи; 

 психолога гімназії; 

 ради учнівського самоврядування; 

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

тичного невідвідування занять; 

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

Аналіз причин самовільного залишення учнями ЗНЗ: 

 відсутність дієвих важелів впливу на батьків таких учнів, оскільки основна 

причина невідвідування ними навчальних занять полягає в несприятливій 

родинній ситуації, це по-перше, і по-друге, (і це можна вважати наслідком 

першого); 

 особливості характеру, психічний стан таких дітей. 

Де розглядалось (заслуховувалось) питання: 

 на засіданнях Ради навчального закладу; 

 в комісії з профілактики правопорушень; 

 на нарадах при директорі; 

 на батьківських зборах класів; 

 на засіданнях батьківських комітетів; 

 на консультаціях з психологом. 
 

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної 

ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності 
 

Головним завданням гімназії є турбота про постійне підвищення якості навчаль-

но-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя зокрема й 

колективу в цілому. Тому робота спрямована на формування особливого типу 

педагога з новим мисленням - демократичним, інтуїтивним, прогностичним. 

Розв’язанню цього завдання сприяє розроблена оптимальна модель методичної 

роботи. 
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Методична робота організована відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», інструктивних та нормативних документів Мініс-

терства освіти і науки України, наказу від 02.09.2013 року №183 «Про організацію 

методичної роботи в гімназії «Діалог» на 2013-2014 навчальний рік» та плану 

роботи закладу. 

Методична робота в гімназії - це спеціальний комплекс практичних заходів, які 

ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані 

на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного 

вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потен-

ціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті - на підвищення якості й 

ефективності освітнього процесу. 

Педагогічний колектив гімназії у 2013-2014 навчальному році працював над 

інноваційними  програми: 

 інтерактивні методи формування національної свідомості в умовах особистіс-

но орієнтованих технологій; 

 використання ІКТ в навчально-виховному процесі гімназії; науково-методичні 

засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих 

предметів в основній школі та спрямував свої зусилля на вирішення таких 

завдань; 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів іноземних мов 

голова Маркова І.А. 

С Т Р У К Т У Р А 

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

ГІМНАЗІЇ «ДІАЛОГ» 

МЕТОДИЧНІ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

ВЧИТЕЛІВ МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів біології, фізики, хімії, 

географії та економіки 

голова Шкоденко Н.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів історії та правознавства 

голова Гаврилюк Ж.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

образотворчого мистецтва, музики та 

трудового навчання 

голова  Крижановська Н.М. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів фізичної культури 

голова Білоус Н.Є 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

світової літератури та  

російської мови 

голова Толстенко Л.М. МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

класних керівників 

голова Заболотна С.І. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання вчителів 

української мови та літератури 

голова Зуєва Л.Б. 

МЕТОДИЧНЕ об’єднання 

вчителів математики та 

інформатики 

голова Рожкова Т.Ф. 
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 удосконалення методичної та експериментально-дослідницької підготовле-

ності вчителів, оволодіння ними ІКТ; 

 впровадження інноваційних форм та методів роботи, підвищення якості 

навчально-виховного процесу;  

 підвищення самоосвіти, самоконтролю і самооцінки роботи кожного вчителя; 

 організація науково-дослідницької роботи учнів;  

 підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського 

колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних 

програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та 

особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;  

 удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення 

їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяль-

ності навчального закладу;  

 підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;  

 продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;  

 забезпечення психологічної підтримки загальногімназійних методичних 

заходів. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва 

методичною роботою в гімназії функціонує методична рада, до складу якої ввійшли 

директор гімназії, заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники 

методичних об’єднань.  

Протягом року відбулося 6 засідань методичної ради, де розглядалися питання 

щодо організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, підготовки до 

педрад, організації вивчення стану виконання навчальних програм, проведення 

предметних декад, підготовки до ДПА, організації профільного навчання, ознайом-

лення з новим стандартом базової середньої освіти. 

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, 

загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданнях методичної 

ради розглядалися матеріали ППД з досвіду роботи вчителів гімназії.  

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

лів–предметників, діяльність яких зумовлена завданнями, що ставить педагогічний 

колектив на конкретний навчальний рік. 

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

чається: 

 робота з Державними стандартами освіти; 

 вивчення основних положень нормативних і директивних документів про 

освіту та форми й методи їх реалізації на практиці; 

 системний підхід до підвищення педагогічної майстерності вчителів на основі 

діагностики; 

 обговорення та затвердження  теми роботи МО та кожного вчителя; 

 вироблення аргументованих пропозицій щодо складання навчальних планів; 
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 вивчення і упровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки, 

інтерактивних технологій; 

 оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями в навчальній 

та позакласній роботі; 

 координація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми;. 

 систематизація та зміцнення  навчально-матеріальної бази кабінетів, тощо. 

Керівники МО щорічно складають плани роботи та аналітичні довідки про їх 

результативність.  
 

4.1. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів історії та права 
 

Основні зусилля вчителів МО були спрямовано на виконання основних завдань: 

 формування історичних знань розвиток історичного мислення, здатність зас-

тосувати історичні знання; 

 виховувати в учнів особистих рис громадянина, загальнолюдських духовних 

цінностей; 

 підготовка до свідомості активної участі в суспільному житті. 

На навчання: 

 розвитку історичної свідомості; 

 осмисленню ролі людини; 

 вихованню громадської свідомості; 

 утвердження ідеалів гуманізму; 

 виховання толерантного ставлення; 

 розкриття і розвиток здібностей учнів; 

 розвиток в учнів інтересу й поваги до історії, примноження культурної 

спадщини країни. 

На кафедрі історії та правознавства працюють такі учителі:                                                                                 

 

№ ПІБ вчителя, 

тема самоосвіти 

Пед. 

стаж 
Кваліфікація, категорія, 

звання 

Класи, в яких 

працювали 

1 Кузьминець Лариса Петрівна 

«Інтерактивні методи навчання у фор-

муванні особистості на уроках історії 

культури в другій половині ХХ ст.» 

40 Учитель-методист, 

1986 р., заслужений 

працівник освіти 

10-11 

2 Гаврилюк Жанна Миколаївна 

«Інноваційні методи формування духо-

вних цінностей учнів на уроках історії 

України з теми культури» 

24 Учитель історії, 

учитель-методист, 

1999, кандидат 

педагогіч. наук, 2012 

5-А, Б, 6-А, Б,  

7-А, Б, 10-А, Б,  

10-В, 11-А, Б, В 

3 Буряк Валентина Анатоліївна 

«Інформаційно-комунікаційні технолог-

гії навчання як засіб формування клю-

чових та предметних компетентностей 

учнів на уроках історії» 

5 Учитель історії та 

правознавства, 

учитель ІІ категорії 

6-В, Г, 7-В, Г 8-А, 

Б, В, Г, 

9-А, Б, В, Г 

4 Конопля Наталія Анатоліївна 

«Інтерактивні методи навчання, як засіб 

мотивації на уроках історії та право-

знавства» 

4 Учитель історії та 

правознавства, 

учитель ІІ категорії; 

магістр 

Історія: 5-В, Г  

право: 5-А, 6-А,  

7-А, 8-А, 9-А, Б, В, 

Г, 10-А, Б, В, 11-А 
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Гімназія «Діалог» є експериментальним майданчиком Лабораторії суспільствозна-

вчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. МО вчителів історії та права 

приймає участь у перевірці та апробації:  

 навчальних матеріалів підручника «Інтегрований курс: всесвітня історія та 

історія України» 6 клас, Пометун О.І., Малієнко Ю.Б., Костюк І.В.; 

 підручника «Інтегрований курс: всесвітня історія та історія України» 6 клас, 

Власова В.С.; 

 творчо співпрацює над темою «Науково-методичні засади формування та 

реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі» 

з Інститутом педагогіки НАПН України. 

За 2013-2014 навчальний рік кафедра історії та правознавства провела 5 засідань 

методичних об’єднань. 

Засідання 1. Про підсумки роботи кафедри суспільствознавчих наук. 

 аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік та обговорення плану 

роботи кафедри на новий навчальний рік; 

 знайомство з новими навчальними програмами, підручниками та спец-

курсами; 

 підтвердження навантаження. Затвердження календарних планів; 

 основні завдання навчання історії та основ правознавства; 

 вибір тем для дослідницької роботи МАН; 

 підготовка та проведення І етапу шкільної олімпіади; 

 затвердження екскурсійної програми МО історії та правознавства; 

 творчий звіт вчителя історії Буряк В.А. 

Засідання 2. Методичні рекомендації проведення олімпіади ІІ етапу та впровад-

ження комп’ютерних технологій. 

 затвердження тем для дослідницької роботи МАН; 

 підсумки проведення шкільної олімпіади; 

 підготовка до проведення предметної олімпіади ІІ етапу; 

 взаємовідвідування уроків. Робота школи молодого спеціаліста; 

 робота з обдарованими дітьми; 

 огляд фахових періодичних видань; 

 звіт Коноплі Н.А; 

 особистісно-орієнтований підхід до навчання гімназистів та розвиток творчих 

здібностей. Психологічні аспекти. 

Засідання 3. Організація індивідуальної роботи з гімназистами, як необхідна умо-

ва розвитку їхньої творчої обдарованості. 

 підсумки І етапу та ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт з МАН; 

 підсумки ІІ  етапу предметних олімпіад та організація проведення ІІІ етапу; 

 розробка метеріалів для пробного ЗНО; 

 схема роботи з обдарованими гімназистами та організація навчальної діяльно-

сті учнів у класах історико-правничого профілю; 
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 затвердження календарних планів на ІІ семестр; 

 проведення декади історії та основ правознавства; 

 система роботи з обдарованими дітьми. 

Засідання 4. Патріотичне та правове виховання учнів гімназії «Діалог». 

 робота лекційних, дискусійних груп; 

 інтелект-турнір; 

 робота проекту «Знаю право»; 

 про стан правничої освіти в гімназії; 

 підсумки ІІ етапу захисту науково-дослідницьких робіт з МАН; 

 організація та проведення міжнародного інтерактивного  конкурсу «Лелека»; 

 творчий звіт учителя Гаврилюк Ж.М.; 

 особистісне зростання педагогів кафедри суспільствознавчих наук, як мета 

результат педагогічного процесу; 

 огляд науково-методичної літератури, інструктивних матеріалів та норматив-

них документів. 

Засідання 5. Організація навчальної діяльності гімназистів. 

 підготовка та проведення державної підсумкової атестації; 

 формування пізнавального інтересу учнів на уроках історії та правознавства; 

 звіт вчителів методичного об’єднання історії та права; 

 звіт про роботу кафедри; 

 перспективи навантаження вчителів кафедри суспільствознавчих та прав. наук 

 пропозиції щодо змісту методичної роботи з педколективом у наступному 

навчальному році, її структури, форми, напрямів. 

Вивчення та поширення перспективного передового педагогічного досвіду 

1. Кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи 

високий рівень володіння певним питанням навчально–виховної роботи виступати із 

розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання. Ознайомлювати колег з 

таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємо 

відвідування уроків; на засіданнях методоб’єднання систематично ознайомлюватися 

з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими періодични-

ми виданнями. 

2. Проводити аукціон педагогічних ідей. 

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

4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, 

створювати свою систему роботи. 

Вчителі методичного об’єднання приймають участь у роботах методичних 

засідань районного методичного об’єднання та міських семінарах. 

Методичне об’єднання вчителів історії налічує 4 особи: 

1. Гаврилюк Ж.М. приймала участь у: 

 засіданнях кафедри «Методики викладання історії та суспільно-політичних 

дисциплін» Інституту історичної освіти НПУ ім. Драгоманова; 

http://www.iio.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=11&lang=uk
http://www.iio.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=11&lang=uk
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 лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України;  

 Міжнародний семінар з Директоратом з Освіти і Мов (Відділ історичної 

освіти) Ради Європи: «Викладання чутливих проблем в історії у мультикуль-

турному контексті (національні меншини)» (Київ, жовтень 2013); 

 учасник Міжнародного семінару «Використання інформаційних технологій у 

розвитку комунікаційних навичок учнів при викладання історії» з Директо-

ратом з Освіти і Мов (Відділ історичної освіти) Ради Європи, 2013, грудень; 

 член журі ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії; 

 з 2006-2014 рр. – експерт, член ревізійної комісії Інституту інноваційних 

освітніх технологій; 

 Рецензент конкурсних підручників з історії України та всесвітньої історії; 

 член комісії Амбулаторії інтерактивних педагогічних технологій Академії 

педагогічних наук по розробці програмних вимог ЗНО на 2008-2014 рр. 

 укладач електронного підручника з історії Києва; 

 куратор педпрактики студентів історичного факультету НПУ ім. М.Драгома-

нова та НДУ ім. Т.Шевченка;  

 член Предметної експертної комісії Всеукраїнського конкурсу рукописів під-

ручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

 автор 30 друкованих робіт у збірниках АПН України та Всеукраїнських науко-

во–методичних журналах. 

2. Буряк В.А.: член оргкомітету олімпіади  з історії; член оргкомітету олімпіади з 

правознавства; член журі І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу–захисту 

науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

3. Конопля Н.А., член оргкомітету у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії та 

член журі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства. 

Відповідно до плану роботи гімназії на 2013-2014 рік з 20 по 31 січня 2014 року  

проходила декада історії та правознавства. Учителі історії та правознавства запро-

шували на відкриті уроки, проводили історичні та правові турніри, творчі конкурси 

серед учнів гімназії «Діалог».   

Проект «Життя та побут козаків» (5-В та 5-Г). 

Конкурс на постановку міфу з історії Стародавнього 

світу. Конкурс творчих робіт «Англія та Німеччина в 

середньовіччя: очима дітей» (7-В, 7-Г). 
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21 січня 2014 року вчителем історії Гаврилюк Ж.М. 

був проведений відкритий урок «Культура Київської 

Русі. Іконопис» (7-А). 

23 січня 2014 р. між учнями 8-их класів відбувся 

історичний турнір з істо-

рії України «Козацтво», 

де учні могли показати і 

закріпити набуті знання:  

І місце – 8-А;  

ІІ місце – 8-Б;  

ІІІ місце – 8-В. 

  

 

 
 

Історично-літературна композиція «Дух епохи». Кожний клас знайомив глядачів з 

короткою історією періоду, особливістю повсякденного жит-тя епохи та визначними 

пам’ятками. 

У рамках декади історії та правознавства у гімназії «Діалог» були проведені 

правові заходи:  

 конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права 

та потребую їх захисту» (5-А); 

 конкурс робіт «Мої пропозиції до Конвенції 

прав дитини» (6-А); 

- правовий турнір  

(9-ті класи); 

 

 конкурс газет на історичну та правову 

тематику (5-11). 

Відповідно до Указу Президента від 08 грудня 

2008 року щороку в тиждень, що включає День прав людини, проводиться 

Всеукраїнський тиждень права. 

   Протягом Всеукраїнського тижня права з 09 по 15 грудня 2013 року в гімназії 

відбулися право-освітні заходи: 

 9 грудня у 6-А класі відбувся тематичний 

виховний захід «Права людини: історія і 

сучасність», також учні мали змогу захистити 

та представити свої конкурсні роботи; 

 10 грудня класними керівниками був про-

ведений Всеукраїнський урок присвячений 

65-річниці прийняття Загальної декларації 

прав людини. Також, цього дня лекторська група учнів 9-А класу провела 

лекції і бесіди для учнів 5-8 класів. Учні зазначили: «…Значимість Загальної 
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декларації прав людини полягає не тільки в тому, що вона стала першим 

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

підґрунтям для подальшого розвитку ідеї прав людини…»; 

 переглянути презентації та відео фрагменти з історії становлення прав людини 

(7-А, 8-А, 9-А);  

 тематичні бесіди «Міжнародно-правові стандарти прав людини» (9-11); 

 виставка газет правового змісту; 

 конкурс малюнків «Права очима дітей» (5-А, 6-А). 

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголо-

шення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. 

З цієї нагоди учнями старших класів були проведені масові розважальні та 

інформативні заходи, що мали на меті викарбувати цей день у пам’яті усіх гімна-

зистів. Так, учні 10-В класу відвідали бібліотеку №133, де з блискучою промовою 

виступила талановита письменниця та поетеса, наша співвітчизниця - Страшенко 

Ольга Іванівна. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Також до учнів з урочистим словом звернулась Савон Віра Григорівна, заступник 

голови Дарницької районної державної адміністрації міста Києва. Під час її промови 

учні здійснили плавний екскурс в історію, довідалися багато нового про величне 

свято Дня Соборності та винесли для себе пам’ятний урок. 

У гімназії, напередодні свята, усім учням було зачитано короткі лекції та 

продемонстровано короткометражні фільми про свято встановлення Соборності на 

українських землях.  

 Учнями 11-Б класу під керівництвом Гаврилюк 

Ж.М., був підготований історично-театральний 

екскурс, що відображав події 3-го та 22-го січня на 

Софійській площі. Вистава оповіла про коріння 

революції 1919 р. та її вагомий вклад у розвиток 

держави.   

Масові заходи з нагоди дня Соборності були 

проведені, також, і поза межами гімназії. В цьому 

році кожний бажаючий міг взяти участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», організатором якого виступає Державний 

комітет України у справах сім'ї та молоді та Дарницька районна державна 

адміністрація. 
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Учні гімназії є активними учасниками Всеукраїнського учнівського інтерактив-

ного історичного конкурсу «Лелека».   

14 березня 2014 року відбувся Міжнародний учнівський конкурс юних істориків 

«Лелека -2014», в якому приймали участь 122 учні гімназії. 
 

 

Результати конкурсу: 

 І місце – «Золотий лелека» - 4 учні; 

 ІІ місце – «Срібний лелека» - 5 учнів; 

 ІІІ місце – «Бронзовий лелека» - 33 учні. 

Сертифікати за участь отримали 80 учнів. 
 

Результати команди гімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 
 

ПІБ учня Клас Місце в ІІ етапі 

Войтенко Дмитро 10-А ІІ 

Шевчук Анастасія 10-В ІІІ 

Січкар Анна 11-Б І 

Олєйникова  Дар’я 11-А ІІ 

Ганопольський Антон 9-В ІІ 

Штепа Анна 9-Б ІІІ 

Мотенко Наталія 8-А ІІІ 

Попович Вікторія  8-А ІІІ 
 

Результати команди гімназії у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії 
 

ПІБ учня Клас Місце в ІІІ етапі 

Войтенко Дмитро 10-А ІІІ 

Ганопольський Антон 9-В ІІІ 
 

Результати команди гімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства 
 

№ ПІБ учня Клас Місце в ІІ етапі 

1. Штепа Анна 9-Б І 

2. Баглай Дар’я 10-А ІІІ 
 

Призери науково-дослідницьких робіт Малої академії наук міського рівня (ІІ рівня) 
 

Рік ПІБ учня Клас Місце 

2013-2014 

Січкар Анна Валеріївна 11-Б ІІІ 

Шевчук Анастасія Андріївна 10-В ІІ 

Бобер Дарина Олександрівна 9-Б ІІІ 
 

     

 

 

Класи 
5-ті 

класи 
6-ті 

класи 
7-ті 

класи 
8-ті 

класи 
9-ті 

класи 
10-ті 

класи 
11-ті 

класи 
Разом 

Кількість учнів 9 10 56 23 22 2 - 122 
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    4.2. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів української мови та 

літератури 
 

В МО працює 6 учителів. Із них: 

 Зуєва Лариса Борисівна – вчитель-методист;  

 Крижанівська Олена Борисівна – вчитель вищої категорії;  

 Сердюк Алла Миколаївна – вчитель вищої категорії;  

 Куценко Валентина Василівна – вчитель вищої категорії; 

 Тихоненко Юлія Миколаївна – вчитель першої категорії;   

 Шиленко Інна Ігорівна – вчитель другої категорії. 

Тема над якою працює методичне об’єднання «Інтерактивні методи навчання та 

виховання на уроках української мови та літератури як один із засобів розвитку 

особистості учня та вчителя»: 

1. Зуєва Л.Б. «Інноваційні методи викладання української мови та літератури» (3 

рік). Виступ «Використання інноваційних технологій для розвитку творчого 

мислення учнів». Розроблено урок-подорож «Епізоди життєвого та творчого шляху 

Т.Г.Шевченка». 

2. Сердюк А.М. «Інноваційні методи підвищення мовної культури та грамотності 

учнів на уроках української мови та літератури» (1 рік). Виступ «Комп’ютерні 

технології на уроках української мови».  

3. Крижанівська О.Б. «Інноваційні методи навчання на уроках української мови та 

літератури» (2 рік). Виступ «Інноваційні технології на уроці мови». 

4. Куценко В.В. «Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення шкільного 

курсу української мови» (1 рік). Виступ «Розвиток творчих здібностей на уроках 

української мови та літератури як засіб формування мовної компетентності». 

Розроблено урок з української літератури у 5-ому класі «Художній етюд про 

природу». 

5. Шиленко І.І. «Використання елементів українознавства на уроках української 

мови та літератури» (4 рік). Виступ «Творчість як прояв обдарованості». Презен-

тація до теми «Весільна обрядовість». 

6. Тихоненко Ю.М. «Використання елементів народознавства на уроках українсь-кої 

мови та літератури як засіб виховання духовної культури дитини» (2 рік).  Виступ 

«Створення умов для активізації творчої діяльності учнів на уроках». 

Розроблені методичні рекомендації для використання даного матеріалу в 

навчальному процесі. Впровадження методики особистісно зорієнтованого навчання 

на уроках української мови та літератури. 

2 вересня 2013 року в гімназії відбулася тран-

сляція телевізійного уроку відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 

2013 року №1234, присвяченого 200-річчю від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка.  
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     9 листопада, коли православна церква вшановує пам`ять преподобного Нестора 

Літописця, ми святкуємо День української писемності і мови.  

 

 

 

 

 

 

 

У кожному класі були проведені інформаційні години, з яких учні почерпнули 

інформацію про Нестора Літописця – автора «Повісті минулих літ». 

В актовій залі відбулося свято «Мово рідна, слово рідне». Ведучі свята розповіли 

про Кирила і Мефодія – славнозвісних просвітителів, творців слов`янської абетки, 

про найвідоміші пам`ятки того часу, зокрема «Повість минулих літ», «Слово про 

похід Ігорів», «Повчання Володимира Мономаха», про тернистий шлях, яким 

пройшла наша мова. Згадали про таких відомих 

письменників, як Іван Котляревський, Григорій 

Квітка-Основ`яненко, Тарас Шевченко. На святі 

звучали пісні та вірші про мову. Також була 

показана інсценізація за твором М.Старицького 

«За двома зайцями». 

Учні 8–В класу з вчителем української мови 

Шиленко І.І. провели усний журнал «Українська мова – наш скарб». 

28 січня учні 7-11 класів побували в Дарницькій районній в м. Києві державній 

адміністрації на виставці творчих робіт  вихованців 

та учнів навчальних закладів Дарницького району 

«Шевченків дивосвіт». Ескурсію експозиції проводи-

ли Крижанівська О.Б. та  Куценко В.В. 

3 березня в гімназії проводився захід під назвою 

«Шляхами Тараса», присвячений 200–річчю з дня 

народження відомого українського діяча, поета та 

художника – Тараса Григоровича Шевченка (захід 

проводила - Шиленко І.І.). Захід дав змогу учням ближче познайомитися з життєвим 

шляхом Тараса Григоровича, зокрема, дитинством та вшанувати його в гімназії. 
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Конкурс читців-декламаторів поезій Т.Шевченка «Через віки звучить Тарасове 

слово» (Тихоненко Ю.М.). 

20 березня у гімназії пройшло літературно-музичне свято «Тарас Шевченко – 

частина серця українця». Звучали вірші великого поета та лунали пісні на слова 

Кобзаря.  

Ансамбль дівчат 10–А класу виконав українські 

народні танці. Весь захід супроводжувався мульти-

медійною презентацією. 

04 березня 2014 року в гімназії проводилася 

Всеукраїнська українознавча гра  «Соняшник» для 

учнів 5-11 класів. Брало участь – 74 учні. Із них: 

 дипломом І ступеня Регіонального рівня на-

городжено - 8 учнів;  

 дипломом ІІ ступеня Регіонального рівня нагороджено - 1 учнів;  

 дипломом ІІІ ступеня Регіонального рівня нагороджено - 6 учнів;  

 дипломом ІІІ Всеукраїнського рівня нагороджено - 2 учні. 

Учні гімназії під керівництвом вчителів української мови брали активну участь у 

різноманітних заходах:  

 у II Київській конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО, приуроченій до 200-

річчя від дня народження Тараса Шевченка (дипломи отримали Ласа Аліна 

(10-А), Кокота Дар'я (10–А), вчитель КуценкоВ.В.; 

 у науково-практичній конференції «Краса і сила рідної мови» (подяку отрима-

ла Шляхтун Наталія (10–А), вчитель КуценкоВ.В.; 

 у районному конкурсі юних екскурсоводів «Шевченківські місця. Україна – 

світ», присвяченому 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка (грамотою за 

ІІ місце нагороджена Ласа Аліна (10–А), вчитель КуценкоВ.В.; 

 у районному конкурсі читців «Поезія Т.Г.Шевченка мовами світу» (грамоти 

отримали Радзієвська Анастасія (10–В), Короткий Ростислав (8–В), вчитель 

КуценкоВ.В., Тихоненко Ю.М., Шиленко І.І.; 

 у IV Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнів та студентської 

молоді ім. Т.Шевченка (II місце у районному конкурсі та III місце у міському 

конкурсі посіла Хащевацька Ольга, вчитель  Шиленко І.І.; 

 районний конкурс ім. Т.Шевченка – I місце Кочерга Поліна (6–Г), вчитель 

Тихоненко Ю.М. 
 

Результати команди гімназії у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови 
  

ПІБ учня Клас Місце ПІБ вчителя 

Ганопольський Антон  9-В ІІ Шиленко І.І. 

Рибальченко Марія 11-Б ІІІ Сердюк А.М. 
 

Призери науково-дослідницьких робіт Малої академії наук міського рівня (ІІ рівня) 
 

ПІБ учня Клас Місце ПІБ вчителя 

Шляхтун Наталія 10-А ІІІ Куценко В.В. 
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        4.3. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів іноземної мови 
 

В 2013-2014 навчальному році кафедра працювала над темою: «Комунікативні 

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

темі і вчителі разом з учнями досягли певних результатів.  

Методичне об`єднання вчителів англійської мови налічує 7 осіб:  
№ ПІБ Освіта, вуз Пед. 

стаж 

Кате-

горія 

Педзвання нагороди 

1 Маркова  

Ірина 

Анатоліївна 

Вища, Володимирський Гос. 

педінститут ім. Лебедева-

Полянського, Росія 

39 Вища Вчитель вищої категорії, 

учитель-методист, 

відмінник освіти України 

2 Таранченко 

Ольга 

Михайлівна 

Вища, Київський міський 

педагогічний університет 

 ім. Б.Грінченка  

18 Вища Вища категорія, старший 

вчитель  

3 Міхальова 

Алла 

Валентинівна 

Київський девжавний 

університет ім. Шевченка 

27 Вища Вища категорія, вчитель 

методист відмінник освіти 

України  

4 Колісник 

Альона 

Василівна 

Київський міський 

педагогічний університет 

ім. Б.Грінченка 

5 Спеціа

ліст 

Вчитель другої категорії 

5 Філаретова 

Алла 

Олександрівна 

Вища, Ташкентський 

педагогічний інститут 

25 Вища Старший вчитель 

6 Пастушенко 

Людмила 

Петріна  

Національний педагогічний 

університет ім. М.Драгома-

нова 

5 Спеціа

ліст 

_ 

7 Яковленко 

Володимир 

Віталійович 

Дорогобицький Державний 

університет ім. Франка 

12 Вища _ 

     

Кожен із вчителів упродовж кількох років працює над темами самоосвіти, які 

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

Маркова  

Ірина Анатоліївна 

«Розвиток монологічного мовлення учнів на уроках іноземної 

мови» - 3 роки 

Таранченко   

Ольга Михайлівна 

«Навчання монологічного мовлення як засіб розвитку креативного 

мислення учнів» - 4 роки 

Філаретова   

Алефтина Олександрівна 

«Шлях підвищення активності учнів на уроках граматики» - 4 роки 

Міхальова  

Алла Валентинівна 

«Використання опорних схем на уроках граматики» - 3 роки 

Яковленко   

Володимир Віталійович 

«Основі компоненти змісту навчання іноземної мови» - 4 роки 

Колісник   

Альона Василівна 

«Мовлення як засіб мовленнєвої діяльності. Діалогічне мовлення» - 

3 роки 

Пастушенко  

Людмила Петрівна 

«Особливості навчання монологічного мовлення» - 2 роки 

 

Всі вчителі працювали над своїми науково-методичними темами. Були складені 

календарні плани, в яких відображена робота на уроках, пов’язана з науково-мето-

дичною темою. Учителем Марковою І.А. було зібрано багато матеріалів, пов’язаних 

із розвитком монологічного мовлення (це теми з історії, літератури, мистецтва, 

музики. Також збирався матеріал про традиції та звичаї  країн, мову яких вивчаємо). 
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Упродовж навчального року були проведені всі засідання методичного об`єднан-

ня згідно плану за наступною тематикою: 

 огляд навчальних державних програм та затвердження календарного плану-

вання; 

 підготовка до шкільної олімпіади з іноземних мов та затвердження матеріалів, 

списки учнів для участі в олімпіаді; 

 результати районної олімпіади та підготовка учнівських робіт для участі в 

МАН; 

 аналіз виступу та захисту робіт МАН на шкільному рівні; 

 підведення підсумків роботи за навчальний 2013-2014 навчальний рік. 

Робота з обдарованими дітьми 

В 2013-2014 навчальному році наші учні гідно виступили: 

 в районній олімпіаді з англійської мови: 

 І місце - Лисовченко Тімофей (8-Б), вчитель Маркова І.А.; 

 ІІ місце - Михалюк Олесандра (9-Б), вчитель Таранченко О.М.; 

 ІІ місце - Рибальченко Марія (11-Б), вчитель  Маркова І.А.; 

 в ІІІ етапі предметних олімпіад: 

 ІІ місце - Михалюк Олесандра (9-Б), вчитель Таранченко О.М. 

Предметно-виховна робота 

З 18 лютого по 1 березня 2014 року в гімназії відбулася декада іноземної мови. 

Тематика декади була зорієнтована на 450-річчя 

ювілею В.Шекспіра. Упродовж декади вчителі іно-

земних мов (англійської та німецької) провели безліч 

різноманітних заходів. 

 

 

 

14 лютого 2014 року вчителі німецької мови 

Пастушенко Л.П та Філаретова А.О провели 

відкритий урок-конференцію у 7-В класі в рамках 

декади іноземної мови «Проблеми та захист 

навколишнього середовища». Учні підготували цікавий матеріал про забруднення 

річок Дніпра та Рейну, міст України та Європи, про Чорнобильску катастрофу. 

Підготували презентацію «Світ навколо нас», декламували вірші по темі, а також 

учні висловлю-вали свою думку щодо покращення стану навколишнього 

середовища у місті Києві та нашому районі. 

Учні гімназії мають нагоду побувати на уроках, що проводяться іноземними 

представниками видавництва «Longman». Перший урок був проведе-ний 10 вересня 

2013 року. Кожен з присутніх зміг пройти тестування на рівень володіння 

англійською мовою, прослухати лекцію про підготовку до іспитів і, власне, 

подолати мовний бар'єр. 
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4.4. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів природничих наук 
 

Методичне об’єднання вчителів географії, економіки, біології, фізики, хімії налі-

чує на кінець навчального року 9 вчителів: всі вчителі з вищою категорією, 3 - 

вчителя-методиста, 2 - старших вчителя.  Всі вчителі  продовжували  працювати 

протягом 2013-2014 навчального року над науково–методичною темою: «Інновацій-

на експериментаторська робота як проблема професійного удосконалення вчителя», 

науково–методичною темою гімназії та власною темою кожного вчителя: 

1. Шкоденко Н.М. «Проблемне навчання – перспективний напрям формування 

творчих здібностей учнів (1 рік).                  

2. Кушнір В.С. «Стимулювання пізнавального інтересу за ра хунок оптимизації 

процесу викладання географії та економіки (1 рік).  

3. Максим Т.А. «Стимулювання пізнавального інтересу учнів у навчальному проце-сі 

на уроках географії і економіки» (2 роки). 

4. Усатенко Л.Г. «Використання інтерактивних методів навчання як один із засобів 

викладання біології» (1 рік). 

5. Поліщук Л.О. «Використання інтерактивних технологій на уроках біології з метою 

креативних здібностей  учнів» (2 роки).   

6. Шевчук Н.С. «Проблемне навчання на уроках фізики» (4 роки). 

7. Корнелюк Т.Є. «Формування позитивної мотивації на уроках фізики засобами 

інноваційних форм і методів навчання» (2 роки). 

8. Онищенко В.Б. «Проектна діяльність учнів на уроках фізики» (2 роки). 

9. Заболотна С.І. «Використання методу проектів при вивченні хімії» (2 роки).  

Підвищення фахового і методичного рівня членів методичного об`єднання 
№ ПІБ вчителя Категорія , звання Рік останніх 

курсів 

Рік останньої 

атестації 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Шкоденко Н.М. 

Кушнір В.С. 

Максим Т.А. 

Усатенко Л.Г. 

Поліщук Л.О. 

Шевчук Н.С. 

Онищенко В.Б. 

Заболотна С.І. 

Корнелюк Т.Є. 

Вища, вчитель-методист 

Вища, старший вчитель 

Спеціаліст вищої категорії 

Вища, вчитель-методист 

Спеціаліст вищої категорії 

Вища, старший вчитель 

Спеціаліст вищої категорії 

Вища, вчитель-методист 

Спеціаліст вищої категорії 

2013 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2012 

2009 

2009 

2014 

2013 

2013 

2014 

2014 

2014 

2013 

2010 

2013 
 

    Задачі методичного об'єднання на поточний навчальний рік 

Працювати над підвищенням професійної майстерності, аналізувати сучасні мате-

ріали та документи, що стосуються професійної діяльності. Розширювати власний 

кругозір.  

Використовуючи на уроках активні та інтерактивні методи навчання, методи 

проектів. Сприяти адаптації учнів до сучасних вимог вищих навчальних закладів, 

особливу увагу приділяти розвиваючій меті уроку задля кращої підготовки до 

зовнішнього незалежного тестування та сучасного життя, вміння використовувати 

отриманні знання з біології, хімії, географії в повсякденному житті. 
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Особливу увагу приділяти творчим здібностям учнів, покращити та урізноманіт-

нити роботу з обдарованими та талановитими учнями, залучати учнів 9-их класів до 

участі в МАН.  

Під час кожного уроку враховувати фізіолого-психологічні особливості учнів 

різних вікових категорій, раціоналізувати об'єм домашнього завдання.  

Продовжити роботу щодо вдосконалення навчально-методичного комплексу 

навчальних кабінетів біології, хімії, географії. Використовувати під час уроків 

сучасні науково-технічні засоби навчання (комп'ютери, мультимедійний пристрій). 

Розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності при вивченні біології, хімії, 

географії шляхом залучення дітей до створення наукових проектів, відеозйомок і 

т.п. з предметів. 

За 2013-2014 навчальний рік було проведено 4 засідання методичного об’єднання 

Дата Тематика засідань МО 

29 серпня 

 

1.  План роботи МО на 2013–2014 навчальний рік. 

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

3.  Положення про методичну роботу вчителя гімназії та предметну декаду. 

4.  План роботи та  розклад факультативів з предметів. 

5. Участь вчителів МО в Всеукраїнських конференціях та районних семінарах з 

проблем  освіти. 

07 

листопада 

 

1.  Робота  з обдарованими дітьми. Розклад занять дня учнів, які беруть участь в 

шкільних, районних та міських олімпіадах і роботі МАН. 

2. «Особистісно-орієнтоване навчання і колективні форми організації на уроках 

географії». 

3. «Проблемне навчання на уроках хімії, фізики, географії та економіки». 

4. Співпраця з батьками: запрошення профільних класів на відвідування 

виробництва товарів; допомога батьків в написанні наукових робіт. 

5.  Методична допомога молодому вчителю. 

07 лютого 

 

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

підсумки фронтальної міської перевірки роботи гімназії МО вчителів кафедри. 

2. «Використання інтерактивних методів навчання як один із засобів викладання 

біології». 

3.   Взаємовідвідування уроків в 5-11 класах. 

4.  «Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на уроках фізики та 

природознавства». 

11 квітня 

 

1. Підсумки роботи предметної декади та роботи МО за 2013-2014 н.р. 

2. «Проблемне навчання – перспективний напрям формування творчих здібностей 

учнів». 

3. «Диференціований тематичний контроль знань і вмінь учнів на уроках біології». 

4. «Інтерактивні методи на уроках біології, фізики та природознавства». 

5. Обговорення та затвердження плану роботи тижня географії, біології, фізики, 

хімії в рамках декади «Екологічних знань». 

6. Підведення підсумків роботи МО за навчальний рік. 
 

Вивчення і поширення перспективного передового педагогічного досвіду 

Основними формами та методами втілення передового досвіду серед вчителів 

кафедри природничих дисциплін  є відкриті уроки, усні повідомлення на засіданнях 

МО, узагальнення передового педагогічного досвіду у виступах на нарадах, курсах, 

семінарах, письмові повідомлення, узагальнення передового педагогічного досвіду у 

формі методичних розробок, статей у журналах, брошурах, збірниках матеріалів 

конференцій та семінарів та інше. 
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Предметно-виховна робота 

 З 14 по 25 квітня 2014 р. у гімназії проходила декада природничих дисциплін, у 

підготовці якої брали участь учителі географії та 

економіки, біології, фізики, хімії. Заходи проводилися  

за планом  проведення декади  природничих  дисцип-

лін, розробленим викладачами МО. Декаду  відкривав 

конкурс газет, які яскраво прикрашали всі поверхи 

нашого навчального закладу. Усі  учні гімназії 

прийняли активну участь.     

На початку проведення декади учні гімназії тради-

ційно провели «Зелений десант» - посадку кущів, дерев, 

підготовку клумб, висівку насіння одно-річників.   

Протягом  декади проходив конкурс  плакатів і газет 

на екологічну тематику «Планету Земля захистимо від 

сміття». 
    

  У 8–11 класах пройшли уроки-дискусії  (презент-

тації учнів) «Геоекологічна ситуація в світі та в 

Україні. Причини екологічної кризи». Вивчаючи 

природні умови і ресурси України  учні  дізналися про 

численні факти, що показують, як діяльність людини 

призводить до серйозних проблем забруднення 

довкілля та порушення природної рівноваги. Висока якість природного середовища 

– це головна умова здорового, якісного життя населення. На уроці-дискусії діти 

обговорювали проблеми складної ситуації, яка слалася в нашій країні і від якої 

потерпає населення і демонстрували міні – проекти з певної теми. 

З метою виховання у школярів почуття поваги і 

пам'яті до трагічних сторінок історії України 25 квітня 

2014 року було проведено День пам'яті, пов'язаний з 

роковинами Чорнобильської катастрофи, протягом 

якого відбулося ряд заходів: 

- урок-презентація «Фізичні основи ядерної енерге-

тики». Ядерна енергетика та екологія» для 11-их кл.; 

 урок-бесіда з основ здоров’я «Захист населення в разі аварії на підприємствах 

хімічної промисловості та АЕС. Помилки Чорнобиля» для 6–их класів; 

 відвідування музею Чорнобиля для 5-11 класів; 

 перегляд  відеофільмів про ліквідацію і наслідки для екології аварії на ЧАЕС. 

 В межах Дня екологічної культури «Цінуй, людино, доброту природи» 22 квітня 

2014 року учні 7-Г класу разом з класним керівником Буряк В.А. відвідали 

бібліотеку №133 і взяли участь в круглому столі  «Рідна земля вимагає – думайте!», 

на який запросили Голову Київської міської організації Українського товариства 

охорони природи, Лицаря України, Заслуженого працівника сфери послуг Щепця 
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М.С. та зав. сектором екології Дарницької в м. Києві державної адміністрації 

Марченко Л.В. Виступаючі намагалися як найкраще розповісти слухачам про повагу 

до оточуючого нас світу природи. Склався  цікавий діалог між учнями про 

екологічну ситуацію в Дарницькому районі.  
 

Результативність участі учнів гімназії у ІІ етапі  предметних олімпіадах 
 

ПІП учня Предмет Місце в II етапі Клас ПІП вчителя 

Кучеренко Вадим  

Ганапольський Антон 

Рожкова Вероніка 

Коїч Дімітрій 

Птиціна Інна  

Ганапольський Антон 

Штепа Анна 

Власенко Олександра 

Курас Катерина 

Птіцина Інна 

Ганапольський Антон 

Штепа Анна 

Бондаренко Анастасія 

Ганапольський Антон 

Штепа Анна 

Яременко Вікторія 

Бродецький Ігор 

Голотнюк Марія 

Кучеренко Валентин 

Ганопольський Антон 

Рожкова Вероніка 

хімія 

 

 

фізика 

 

 

 

екологія 

 

географія 

 

 

 

економіка 

 

 

 

біологія 

III 

I 

III 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

II 

III 

III 

III 

III 

II 

III 

III 

II 

III 

I 

III 

8 

9 

10 

7 

8 

9 

9 

11 

11 

8 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

10 

8 

8 

9 

10 

Заболотна С.І. 

 

 

Шевчук Н.С 

Корнелюк Т.Є. 

Онищенко В.Б. 

 

Поліщук Л.О. 

 

Шкоденко Н.М. 

Кушнір В.С. 

 

 

 

 

 

 

Усатенко Л.Г. 

 

 

Поліщук Л.О. 
 

Інформація про переможців II Всеукраїнського конкурсу захисту МАН 
 

ПІП учня Предмет Місце в II етапі Клас ПІП вчителя 

Марач Олена 

Косько Анастасія 

Ганапольський Антон 

Ганапольський Антон 

економіка 

 

медицина 

мікробіологія 

III 

III 

I 

I 

10 

10 

9 

9 

Кушнір В.С. 

 

Заболотна С.І. 

Усатенко Л.Г. 
 

Результативність участі учнів гімназії у ІІІ етапі  предметних олімпіадах 
 

ПІП учня Предмет Місце в IIІ етапі Клас ПІП вчителя 

Ганапольський Антон 

Штепа Анна 

Ганапольський Антон 

Ганапольський Антон 

хімія 

економіка 

економіка 

біологія 

II 

III 

III 

I 

9 

9 

9 

9 

Заболотна С.І. 

Кушнір В.С. 

Кушнір В.С. 

Усатенко Л.Г. 
 

Результативність участі учнів гімназії у ІV етапі  предметних олімпіадах 

 

ПІП учня Предмет Місце  Клас ПІП вчителя 

Ганапольський Антон хімія III 9 Заболотна С.І. 
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     4.5. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів математики та 

інформатики 
 

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

1. Красна Тамара Валеріївна – заступник директора гімназії з науково-методичної 

роботи і вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист. 

2. Рожкова Тетяна Федорівна - голова методичного об’єднання вчителів математики 

та інформатики; вчитель математики вищої категорії, вчитель методист. 

3. Мельник Олена Климівна – вчитель математики вищої категорії, вчитель-

методист. 

4. Маркова Ганна Михайлівна - вчитель математики вищої категорії, старший 

вчитель. 

5. Слєпакова Надія Іванівна - вчитель математики вищої категорії, вчитель-методист 

6. Зборовська Олена Володимирівна – вчитель інформатики першої категорії. 

7. Музичук Тетяна Вікторівна – вчитель інформатики першої категорії.  

Методичне об’єднання вчителів математики та інформатики в цьому навчальному 

році працювало над темою: «Інтерактивні методи роботи на уроках математики та 

інформатики з метою впровадження профільного навчання». Протягом навчального 

року були проведені всі засідання методичного об’єднання згідно плану. На  засідан-

нях були заслухані доповіді вчителів методичного об’єднання по темам самоосвіти. 
 

Тематика засідань методичного об’єднання вчителів математики та інформатики 
 

 Зміст роботи Дата Відповідальні 

1. 1. Опрацювати інструктивно-методичний лист про 

вивчення математики та інформатики у 2013-2014 н.р. 

2. Опрацювання методично-інструктивний лист про  

організацію навчально-виховного процесу в 5-их класах з 

математики.  

3. Обговорення тем самоосвіти на 2013-2014 н.р. 

4. Вимоги щодо ведення класних журналів. 

5. Нормативи перевірки зошитів. 

28.08.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Рожкова Т.Ф. 

 

Маркова Г.М. 

 

 

Вчителі МО 

 

Красна Т.В. 

2. 1. Використання педагогічних програмних навчальних 

засобів на уроках математики. 

2. Організація роботи з обдарованими учнями (підготовка 

до конкурсу МАН). 

3. Математична олімпіада І етап. 

4. Організувати декаду математики та інформатики. 

 Рожкова Т.Ф. 

 

Красна Т.В. 

 

 

Вчителі МО 

3. 1. «Інтерактивні методи навчання з метою розвитку творчої 

особистості учня».  

2. Наукова конференція учасників конкурсу МАН (презент-

тація дослідницьких робіт). 

3. Обговорення новинок з методики викладання 

математики. 

25.10.13 Рожкова Т. Ф. 

 

Вчителі МО 

 

Слєпакова Н.І. 

 

4. 1. Різноманітний контроль знань учнів 8,10 класів на 

уроках інформатики. 

2. Обмін досвідом з питання тестового контролю знань з 

математики та інформатики. 

3. Обговорення взаємовідвіданих уроків. 

4. В методичну скарбничку. 

09.01.14 Зборовська О.В. 

 

Вчителі МО 

 

Вчителі МО 

Музичук Т.В. 
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5. 1. Тестова перевірка знань,умінь і навичок учнів з мате-ки. 

2. Огляд та обговорення періодичних видань з питань 

комп’ютеризації навчального процесу. 

3. Аналіз роботи методичного об’єднання.  

4. Провести анкетування вчителів МО з метою виявлення 

пропозицій щодо плану роботи на наступний н.р. 

 Мельник О.К. 

 

Вчителі МО 

 

Рожкова Т.Ф. 

 

 

З 11 по 22 листопада 2013 року в гімназії була проведена декада математики та 

інформатики. 

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

математики та інформатики:  

 конкурс математичних та інформатичних газет для всіх класів; 

 лекції-презентації про найдивніші новинки комп’ютерної техніки організувала 

вчитель інформатики Зборовська О.В. для 8-9 класів; 

 виставку-конкурс малюнків за допомогою комп’ютерних програм. Організу-

вала вчитель Музичук Т.В. для учнів 5-11 класів; 

 «Математичний брейн-ринг» відбувся між ко-

мандами 7-А та 7-Г класів  під керівництвом 

Маркової Г.М.  

 взяли участь в «Математичній каруселі» для 7-8 

класів, вчитель Мельник О.К.; 

 усний рахунок – інтелектуальний вид спорту. 

По усіх паралелях пройшли олімпіади з усного 

рахунку; 

 конкурс малюнків у графічному редакторі 

«Paint» у 5-7 класах провела Зборовська О.В.; 

математичний бій був проведений серед 11-Б та 

11-В класів під керівництвом Красної Т.В.; 

 комбінована інтелектуальна гра з марема-

тики та інформатики «Що? Де? Коли?» серед 8-9 

класів під керівництвом Мельник О.К. та Зборо-

вської О.В.; 

 конкурс «Математичний лабіринт» був організований в 9-их класах вчителем 

Слєпаковою Н.І. 

Робота з обдарованими дітьми 

Наприкінці літніх канікул з 17 по 25 серпня 2013 

року учні побували у Всеукраїнському навчально-

оздоровчому математичному таборі, що проходив 

на базі комплексу «Горгани» у с. Яблуниця Івано-

Франківської області. 
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      Керівником групи від м. Києва була Мельник О.К. 

– координатор Міжнародного марематичного конкур-

су (ММК) «КЕНГУРУ» у гімназії «Діалог». В таборі 

познайомилися з багатьма дітьми з різних областей 

України. 

У програмі табору була літня математична школа 

та туристичні мандрівки. Кожного ранку отримували 

задачі заочного туру олімпіади з математики, які до наступного ранку потрібно було 

розв'язати та оформити. Дітям давали багато різних та цікавих задач на логіку, а ще 

проходив літній тур ММК «Кенгуру-2013», «Математична карусель» та інтеле-

ктуальна гра «Що? Де? Коли?», яка відбулася у кілька турів.  

20 березня 2014 року в гімназії відбувся 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру - 

2014», в якому взяли участь 210 учнів.  

06 грудня 2013 року для 5-6 класів був проведе-

ний Всеукраїнський Міжнародний математичний 

конкурс «Кенгуру-2014» в якому взяло участь 75 

учнів, з яких 28 отримали добрий сертифікат і 47 сертифікат учасника.  

Вчителі математики та інформатики готували обдарованих учнів до участі у 

конкурсі МАН.  

17 грудня 2013 року відбулося по секції математики та інформатики на якому 

було заслухано наукові роботи 16 учнів. На ІІ етап конкурсу МАН було рекомен-

довано роботу «Теорія півгруп, застосування в біології» - Ганопольського Антона 

(9-В), вчитель – Слєпакова Н.І. (зайняв І місце на ІІ етапі конкурсу МАН). 

В гімназії «Діалог» була проведена шкільна математична олімпіада по паралелях. 

По результатам шкільної математичної олімпіади були направлені - 18 учнів на 

районну математичну олімпіаду.  

Призові місця зайняли такі учні: 

 в районній математичній та інформатичній олімпіаді: 

 ІІ місце - Ганопольський Антон (9-В), вчитель – Слєпакова Н.І.;  

 ІІІ місце - Штепа Анна (9-Б), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 ІІІ місце - Степанов Олександр (10-Б), вчитель Слєпакова Н.І.; 

 ІІІ місце - Птіцина Інна (8-Б), вчитель Мельник О.К.; 

 ІІІ місце - Деркач Владислав – 10-В клас – ІІ місце, вчитель Зборовська О.В.; 

 в ІІІ етапі Першої київської міської олімпіади з математики «Математична 

вишиванка»: 

 ІІІ місце - Улещенко Анастасія (6-Г), вчитель Мельник О.К. 

Систематично проводиться позакласна робота з математики та інформатики: 

 спецкурс «Математика з елементами логіки» для 7-их класів – Мельник О.К., 

для 5-их класів – Рожкова Т.Ф.; 

 спецкурс «Математика» для учнів 9 класів – вчитель Слєпакова Н.І.; 
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 математичні змагання при Національному Київському університеті ім. Т.Шев-

ченка «Математична карусель», «Усна командна олімпіада» для 6-их та 8-9 

класів, «Математичні бої» для 8-9 класів - 

Мельник О.К. та Слєпакова Н.І.; 

 участь в математичній олімпіаді в ліцеї 

«Лідер» для 7-В класу. 

На педраді гімназії «Діалог» виступила: 

1. Зборовська О.В. на тему: «Адаптація учнів 5-

их класів на прикладі 5-Г класу». 

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

тестування». 

3. Провела фрагмент уроку «Графічний редактор Paint; створення складних 

малюнків, використовуючи поєднання декількох» для 8-Б класу. 

4. Мельник О.К. виступила на семінарі ІППО ім. Грінченка на тему: «Підвищення 

пізнавальної активності учнів шляхом залучення їх до участі в Міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру». 
 

4.6. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів світової літератури 
 

ПІБ 
Посада, 

предмет 

П
ед

ст
а

ж
 

К
а

т
ег

о
р

ія
 

Педзвання, 

нагороди 

Рік 

останніх 

курсів 

Рік 

останньої 

атестації 

Берегова  

Ніна 

Анатоліївна 

Вчитель світової 

літератури та 

художньої культури 

19 Вища Грамоти РУО 2012 2013 

Грудова 

Людмила 

Робертівна  

Вчитель світової 

літератури 

29 Вища Грамоти РВНО, 

міністерства освіти 

2008 2011 

Толстенко 

Людмила 

Миколаївна  

Вчитель світової 

літератури та 

художньої культури 

36 Вища Грамоти ГУОН 

«Відмінник народної 

освіти», вчитель-

методист 

2010 2011 

 

Теми самоосвіти вчителів: 

1. Толстенко Л.М. «Розвиток самостійного мислення і творчих здібностей на уроках 

світової літератури». 

2. Грудова Л.Р. «Навчальний діалог як засіб формування свідомого читача». 

3. Берегова Н.А. «Розвиток читацької компетенції старшокласників за допомогою 

мультимедійних технологій». 

Місяць Тематика засідань МО 

Вересень 1. Аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік та обговорення роботи МО 

за 2013-2014 н.р. 

2. Обговорення «Інструктивно-методичних рекомендації щодо вивчення світової 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н.р.». 

3. Обговорення документа «Про організацію у 5-их класах загальноосвітніх 

навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» та 

«Загальних методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного 

процесу у 5-их класах загальноосвітніх навчальних закладів» 

4. Затвердження календарних планів 
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Жовтень 1. Підготовка та проведення декади зі світової літератури з 01 по 11 жовтня 2013 

року. 

2. Визначення напрямів роботи з обдарованими дітьми. 

3. Взаємовідвідування уроків вчителями МО. 

4. Використання методу проектів на уроках світової літератури. 

Листопад 1. Проведення та аналіз результатів шкільної олімпіади зі світової літератури та 

підготовка до другого стану олімпіади 

2. Проведення та аналіз декади зі світової літератури серед 5-11 класів. 

3. Взаємовідвідування уроків вчителями. 

Травень 1. Участь у ІІ турі олімпіади зі світової літератури. Слухання робіт по МАН. 

2. Обмін досвідом. 

3. Звіт вчителів МО про роботу за індивідуальними темами. 
 

Предметно-виховна робота 

Протягом 10-ти днів в гімназії проводилась декада світової літератури. Учні 

демонстрували творчі здібності, ерудицію акторську майстерність. Заплановані 

заходи були схожі на фантастичні мандрівки в просторі і часу чарівники світом 

літератури. У рамках декади була виставка стінгазет, також було проведено конкурс  

малюнків до літературних творів. 

Свою творчість діти проявили у літературно-

музичній композиції «Лірика Сергія Єсеніна» час 

проведення цього заходу учні 10-11 класів змогли 

ширше ознайомитися з біографією поета, співця 

природи і кохання, його поезією, почути пісні на його 

вірші, уявно перенестися в той час, коли жив поет 

(підготували захід Берегова Н.А., Грудова Л.Р.). 

Для учнів 8-их класів було проведено інтелектуаль-

не змагання «Брейн-рінг». Демонструючи свої знання з давньогрецької міфології та 

літератури, учні змагалися від душі. 

Під час змагання–гри вони відчували себе справж-

німи знавцями світової літератури (підготували 

завдання для конкурсу  Берегова Н.А., Грудова Л.Р). 

Учні 7-их класів ознайомилися з героїчними піс-

нями і баладами. Майстри художнього слова змалю-

вали яскраві образи героїв, які викликають почуття 

захоплення, бажання бути схожими на них. Конкурс 

на кращого читця літературних балад один із най-улюбленіших серед учнів (вчитель 

Толстенко Л.М). 

Учні 5-Б та 5-В класів інсценізували уривки з казки братів Грімм «Бременські 

музиканти» і взяли участь у конкурсі на кращого читця вступу до поеми «Руслан і 

Людмила» О.Пушкіна (вчитель Толстенко Л.М.). 

Дев`ятикласники разом з керівником Слєпакової Н.І. і вчителем світової літера-

тури Толстенко Л.М. відвідали виставку «Мольєріана» у театрі Юного глядача, 

автор М.Булгаков. 
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Ми, вчителі літератури, впевнені, що головне – не залишати дитину байдужою, 

будити її думки і почуття, розвивати художньо-естетичні смаки, дитячу винахідли-

вість та кмітливість. 

Результативність участі у ІІ етапі МАН 
 

№ ПІБ учня Клас Секція Місце ПІП  вчителя 

1 Штепа Анна  9 Світова література ІІІ Толстенко Л.М. 
 

4.7. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів фізичної культури 
 

На кафедрі працює 5 вчителів фізичної культури, які мають вищу освіту. Два 

вчителя з вищою категорією, мають звання методиста і старшого вчителя (Білоус 

Н.Є., Свирида А.В.),  два вчителя першої категорії (Белан С.Ю., Труба С.П.) і один 

вчитель другої категорії (Дроздова Є.В.). 

Методичне об’єднання кафедри фізичної культури у цьому навчальному році 

працювало над темою: «Використання інформаційних і комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної 

діяльності учнів у формуванні здорового способу життя». 

Теми, над якими працювали вчителі методичного об’єднання:  

1.Білоус Н.Є. «Формування у учнів гімназії іміджу здорової людини» (з викорис-

танням інформаційних технологій). 

1. Проведено семінар з формування іміджу здорової людини (у вересні 2013 р.) для 

5-6 класів у актовому залі (див. на сайті гімназії); спортивні змагання з футболу, 

волейболу, естафети, козацькі ігри, плавання. 

2. Розроблені методичні рекомендації для учнів, які застосовуються в навчальному 

процесі як домашні завдання - «Крок до здоров’я» про формування іміджу здорової 

людини. 

3. Проведено у квітні декаду фізичної культури з метою формування іміджу 

здорової людини. 

2. Свирида А.В. «Формування у учнів гімназії основ здорового способу життя - про 

здоров’я, як особистий капітал людини». 

3. Труба С.П. «Формування у учнів гімназії основ здорового способу життя у 

повсякденному житті». 

1. Проведено семінар (у вересні 2013 р.) для 5-6 класів  у актовому залі з цієї теми; 

спортивні змагання з футболу, волейболу, естафети, козацькі ігри, плавання. 

2. Розроблені методичні матеріали та рекомендації для застосування в навчальному 

процесі.  

3. Проведено декаду фізичної культури з метою формування іміджу здорової 

людини. 

4. Белан С.Ю. «Формування у учнів гімназії основ здорового способу життя – 

здоров’я гімназистів – як стан повного фізичного, духовного і соціального благо-

получчя». 

1. Проведено семінар (у вересні 2013 р.) для 5-6 класів у актовому залі; спортивні 

змагання з футболу, волейболу, естафети, козацькі ігри, плавання. 
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2. Розроблені методичні рекомендації для застосування в навчальному процесі для 

учнів 5 класів - «Щоденник самоконтролю за фізичним навантаженням». 

3. Проведено декаду фізичної культури з метою формування іміджу здорової 

людини. 

5. Дроздова Є.В. «Формування у учнів гімназії основ здорового способу життя – 

спеціальні технології культивування здорового способу життя гімназистів». 

1. Проведено семінар (у вересні 2013 р.) для 5-6 класів у актовому залі; спортивні 

змагання з футболу, волейболу, естафети, козацькі ігри, плавання. 

2. Розроблені методичні матеріали для застосування в навчальному процесі.  

3. Проведено декаду фізичної культури з метою формування іміджу здорової 

людини. 

У 2013-2014 навчальному році на кафедрі фізичної культури продовжено роботу 

за інноваційною програмою «Здорові діти – наше сьогодення!» 

1. Білоус Н.Є. «Про формування у учнів гімназії основ здорового способу життя. 

Формування іміджу здорової людини. Застосування інформаційних і комунікацій-

них технологій в навчально-виховному процесі», розглянуто на засіданні МО 23 

березня 2014 року. 

2. Свирида А.В. «Про здоров’я, як особистий капітал», заслухано 23 жовтня 2013 р. 

3. Труба С.П. «Про формування у учнів гімназії основ здорового способу життя  у 

повсякденному житті учня», розглянуто на засіданні МО 25 січня 2014 року. 

4. Белан С.Ю. «Про формування у учнів гімназії основ здорового способу життя: 

здоров’я гімназистів – як стан повного фізичного, духовного і соціального благопо-

луччя», розглянуто на засіданні МО 23 жовтня 2013 року. 

5. Дроздова Є.В. «Про формування у учнів гімназії основ здорового способу життя – 

спеціальні технології культивування здорового способу життя гімназистів», 

розглянуто на засіданні МО 25 січня 2014 року.  

Методичне об’єднання провело 5 засідань, на яких розглядалися питання:  техніки 

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

наше сьогодення!» в життя учнів гімназії, методичні розробки навчання гри у 

волейбол, баскетбол, футбол, гімнастичних вправ, вправ легкої атлетики, плавання. 

Розглядалися питання про участь у олімпіаді з фізичної культури 28 листопада 

2013 року, про участь у районних змаганнях з футболу, про проведення змагань на 

першість гімназії, участі гімназії у районних змаганнях, про контроль відвідування 

уроків та якості знань з  плавання, тестування учнів та 

результати тестування, аналіз захворюваності, підсумки 

роботи за рік. 

 Фізичне виховання у гімназії складається з таких 

напрямків: навчально-методичні уроки проводяться за 

Державною программою, теоретичні знання з основ здоро-

вого способу життя учнів гімназії викладені у методичних 

посібниках з основ здорового способу життя, розроблених 

на кафедрі фізичної культури, розміщених на сайті гімназії, 
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надаються як домашні завдання за дистанційною освітою. 

  У цьому навчальному році лікарями проведено медичне обстеження, виявлені 

учні з захворюваннями органів трав-лення, серцево-судинної системи, ЛОР органів, 

погіршенням зору, виявлені діти з порушенням роботи щитовидної залози, нирок, 

ожирінням, порушеннями постави, алергіями. 

 За рахунок Державного компоненту та гурткової роботи, з метою оздоровлення 

учні 5-9 класів гімназії відвідують басейн 3 години на тиждень. З учнями прово-

дяться уроки спортивно-тренувального плавання. Всі учні оволодівають трьома 

способами плавання  –  кроль на грудах, спині і брасом. Мають добрі показ-ники у 

плаванні. Учням з порушеннями постави надається розвантажувально-оздоровче 

плавання, індивідуальні завдання. На уроках фізичної культури учні вивчають 

модулі – легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики. 

Учням, які мають порушення постави, на сайті гімназії надаються спеціальні  

комплекси вправ розроблених на кафедрі фізкультури. Розроблено посібник 

«Формуй поставу!». На  уроках плавання таким учням надаються окремі завдання. 

Розроблені домашні завдання для учнів, які мають захворювання, розроблено 

«Щоденник самоконтролю за фізичним навантаженням учнів». Вчителі перевіряють 

виконання домашніх завдань систематично. На сайті гімназії надається інформація 

про здоровий спосіб життя. 

 У кінці навчального року проведено аналіз відвідування учнями  уроків плавання, 

фізкультури, гуртків з плавання. На основі проведеного аналізу захворю-вань та 

відвідування занять, ми прийшли до висновку, що учні гімназії не хворіли на грип, 

зменшилися показники гострих респіраторних захворювань, знизилися показники 

інших захворювань, зокрема ЛОР, вади постави. Найкраще у цьому навчальному 

році відвідували уроки плавання учні  5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 6-В, 6-Г, 7-В, 8-А та 9-В 

класів. Захворюваність простудними захворюваннями у цих класах низька. 

Впроваджена система роботи з учнями які тимчасово не плавають. З кожним 

учнем проводиться бесіда, з’ясовується причина, за якою дитина не плаває і це 

фіксується у спеціальному журналі. Такі учні працюють над темами з основ здоро-

вого способу життя, вивчають їх на уроці, учні пишуть творчу роботу, яка 

перевіряється вчителем, проводиться опитування та надання домашнього завдання. 

На наступному уроці перевіряється виконання домашнього завдання. Старші класи 

складають презентації з плавання та здорового способу життя. 

Уроки фізичної культури проводяться за Державною програмою на свіжому 

повітрі з наданням більшості вправ аеробного характеру (оздоровчий біг), рухливі та 

спортивні ігри, вправи з легкої атлетики, вправи силової спрямованості, вправи для 

постави, на гнучкість, розтягування. Уроки проводяться методично спрямовані що 

до основ здорового способу життя. Учні гімназії ведуть зошити тренування, щоден-

но записують обсяг навантаження виконаний за день. 

На початку та у кінці навчального року проводиться тестування за Державною 

програмою, програмними нормативами. Результати тестування заносяться в індиві-

дуальну картку до комп’ютерної картотеки, яка складена на кожного учня. Також до 
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цієї індивідуальної картки внесені данні про захворюваність учнів, пропуски уроків 

за кожний семестр. За цими картками вчитель аналізує динаміку фізичного стану 

учнів. 

Для самостійної роботи учням надається комплекс домашніх завдань. Особливу 

увагу вчителі приділяють оздоровчому бігу, стрибкам із скакалкою, комплексу 

силових вправ та вправам на розтягування та поставу. 

Теоретичні матеріали розроблені на кафедрі 

фізичної культури у методичних посібниках, існують 

як допомога учням для запровадження  здорового 

способу життя такі як: «Найбільше багатство – здоро-

в’я!», «Вчись бути здоровим!», «Все про плавання!», 

«Формуй поставу!», «Домашні завдання для учнів, які 

мають відхилення в стані здоров’я», «Щоденник 

само-контролю за фізичним навантаженням». 

Протягом 2013-2014 навчального року серед учнів були проведені змагання з 

футболу 5-11 класів, учні 5-6 класів приймали участь у святкуванні «Дня фізкуль-

турника» у актовому залі, проведено свято здоров’я, прийняли участь у змаганнях з 

футболу на першість Дарницького району серед 5-9 класів. Проведені шкільні змага-

ння з плавання, веселі старти, змагання з піонерболу, декаду фізичної культури. 

За період 2013–2014 н.р. вчителями фізичної культури проведена така робота: 
 

№ 

з/п 

Термін 

виконання 

Виконана робота 

1 Серпень 

 

 

 

 

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

представлений моніторинг здоров’я учнів. 

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

дослідження стану здоров’я учнів гімназії, зроблено детальний аналіз 

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

2. Вересень, 

жовтень 

 

3. Для учнів 5-6 класах проведено захід до «Дня фізкультурника» у актовому 

залі, проведено свято здоров’я і спорту, «Веселі старти» для 5-их класів 

(виконавці МО вчителів фізкультури) 

3. Листопад 1. Виступ на педраді за темою: «Збереження здоров’я учнів гімназії 

«Діалог» та представлення «Щоденника самоконтролю за фізичним 

навантаженням» (виконано вчителем фізичної культури Белан С.Ю.). 

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

серед учнів 2002, 2001, 2000 року народження (виконавці МО вчителів 

фізкультури).    

3. Проведено виховний захід «Веселі старти» для учнів 6-их класів 

(виконавці МО вчителів фізкультури).    

4. Грудень Підготовлена команда до участі в олімпіаді з фізичної культури серед 11-

их класів. Прийняли участь учні 11-А класу Чвикова І. та Оборський Є. 

Посіли 18 та 19 місця.  

5. Грудень – 

січень  

Проведено чемпіонат гімназії з футзалу серед  5-11класів (виконавці 

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

6. Січень  Проведенні розваги на льоду та сольний виступ вчителя фізкультури 

Дроздової Є.В. 

7. Квітень  1. Проведено декаду здорового способу життя до «До Всесвітнього дня 

здоров’я» (виконавці МО вчителів фізкультури).  

2. Проведено «Козацькі ігри» для 8-их класів. 
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3. Конкурс стінгазет «Ми за здоровий спосіб життя!».  

4. Змагання з піонерболу серед дівчат 7-их класів (переміг 7-Б клас). 

5. Естафетне плавання 4х25м серед учнів 6-8 класів. 

6. Плавання 50 м серед учнів 9-11 класів. 

7. Проведені змагання з піонерболу серед 7-их класів.  

8. На сайті гімназії розміщенні рекомендації учням та вчителям про 

здоровий спосіб життя.  
 

Результати роботи МО вчителів фізичної культури постійно висвітлюються на 

сайті гімназії. 
 

4.8. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та музики 
 

Методичне об’єднання вчителів складається з 4 осіб: 

 Крижановська Наталія Михайлівна – вчитель трудового навчання (обслуго-

вуючі види праці), вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель–методист; 

 Крижановський Валерій Григорович – вчитель трудового навчання (технічні 

види праці), вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель–методист.  

 Долгіх Володимир Олексійович – вчитель образотворчого мистецтва, вчитель 

вищої кваліфікаційної категорії;  

 Овдій Віра Олександрівна – вчитель музики, вчитель вищої кваліфікаційної       

категорії, вчитель-методист. 

Тема над якою працює МО вчителів трудового навчання, образотворчого мисте-

цтва та музики «Інтерактивні методи формування художньо-практичної компетент-

ності в умовах особистісно орієнтованих технологій навчання»: 

1. Крижановська Н.М. «Інтерактивні методи формування нових технологій в деко-

ративно-прикладній творчості». Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

учбовий процес організований таким чином, що практично всі учні виявляються 

залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти, що вони знають, 

думають і яку роботу виконують. Для цього на уроках організовується індивідуаль-

на, парна і групова робота, застосовуються дослідницькі проекти, ролеві ігри, йде 

робота з документами і різними джерелами інформації, використовуються творчі ро-

боти. Таку діяльність учнівдуже добре застосовувати на уроках розробки, виконання 

та захисту індивідуальних проектів виробів. Над темою працює протягом 4 років. 

2. Крижановський В.Г. «Організація праці як спосіб впорядкування засобів, пред-

метів та умов праці людини в технологічному процесі». Одним із засобів організації 

пошукової і творчої праці є створення на уроках навчальних ситуацій вільного 

вибору. У ситуаціях вільного вибору кожна дитина виступає як суб’єкт навчальної 

діяльності. Виконання творчих індивідуальних завдань підводить учня до дій аналі-

зу всього багажузнань, практичних умінь, стимулює пошук, дає змогу забезпечити 

індивідуальний темп у навчанні. Над темою працює протягом 4 років. 

3. Долгіх В.О. «Естетичний розвиток дітей засобами арт-терапії». Образотворче 

мистецтво сприяє і допомагає знайти своє місце в цьому світі. Над темою працює 

протягом 2013-2014 навчального року. 
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4. Овдій В.О. «Естетичне виховання та його вплив на духовний світ дитини». Учень 

є головною фігурою навчального процесу і створені вчителем ситуації на уроці 

мають дозволити кожному учню проявити ініціативу. Над темою працює протягом 

2011-2013 рр., підготовлений семінар. Матеріали знаходяться в редакції для друку. 

За 2013-2014 навчальний рік проведено 5 засідань методичного об’єднання вчите-

лів трудового навчання, образотворчого мистецтва та музики. Тематика засідань: 

1. Основні завдання вивчення трудового навчання, образотворчого мистецтва, 

музики та шляхи їх реалізації. 

2. Інтеграція навчальної та ігрової діяльності на уроках трудового навчання, образо-

творчого мистецтва та музики. 

3. Формування пізнавального інтересу учнів в позакласній роботі з трудового 

навчання, образотворчого мистецтва та музики. 

4. Нетрадиційні форми організації навчальних занять з трудового навчання, образо-

творчого мистецтва та музики. 

5. Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів трудового навчання, образо-

творчого мистецтва та музики. 

Робота з обдарованими дітьми 

Вчителі методичного об’єднання приймали активну участь в виставках і конкур-

сах протягом всього навчального року. У вересні проводилась районна виставка 

«Освіта Дарниці – 2013». Вчителі трудового навчання  і образотворчого мистецтва 

прийняли активну участь. Були проведені майстер-класи з української вишивки та 

художнього розпису. 

До Дня вчителя в гімназії була 

організована виставка кращих 

робіт учнів, випускників гімназії і 

вчителів. Під час проведення 

декади методичного об’єднання 

вчителів трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та музики проведені заходи: 

- вікторина «Умілі руки» для 6-их класів (трудове навчання); 

- конкурс «Веселі господарочки» для 7-их класів (трудове навчання); 

- «Хвилини лейтмотиву осені» для 5-их класів (музичне мистецтво); 

- «Панорама музичних подій» для 8-их класів (музичне мистецтво). 

Учителем образотворчого мистецтва з метою підвищення художнього рівня учнів, 

проводиться гурток «Палітра». Учні гімназії прийняли активну участь у 

виготовленні новорічних прикрас для головної ялинки Дарницького району. Також 

навесні були виготовлені шпаківні і учні гімназії прийнявли участь в акції «Птахи 

прилетіли». 
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У жовтні місяці в гімназії проходив І етап предметних олімпіад. 

Призером ІІ етапу учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва стала 

Литвиненко Ольга (11-Б) - ІІ місце; конкурс «Лише козак стоїть, понині, на нашій 

славній Україні», Литвиненко Ольга (11-Б), робота «Козацька Слава!». 

Інноваційна діяльність 

Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити перехід 

від традиційного до особистісно орієнтованого й компетентісного підходів до 

організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його 

організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у 

вирішенні проблем практичної освіти. 

Педагогічний колектив гімназії «Діалог» бере активну участь у міжнародних 

проектах: 

 асоційованих шкіл ЮНЕСКО, діяльність яких спрямована на посилення 

гуманістичних, етичних, культурних і міжнародних аспектів освіти. З метою 

забезпечення просвітницької діяльності серед учнів, спрямованої на реаліза-

цію проектів по підтримці знань у галузі прав людини, демократії, між куль-

турних зв`язків та захисту довкілля в системі ООН учні гімназії приймали 

участь у проектах, які проводилися на базі університету «КРОК»: 

 тематичні уроки ЮНЕСКО; 

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

 «Діалог культур»; 

 екологічні проекти; 

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

програми з питань профілактики насилля та агресії у школах. 
 

    5.  Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей 
 

Навчальний план нашого навчального закладу складається на основі Державного 

нормативного компонента базисного навчального плану, враховуючи специфіку 

роботи із профільним вивченням певного предмета та з  урахуванням  результатів 

роботи педагогічного колективу в попередньому навчальному році та перспектив-

них завдань на наступний навчальний рік.  

Навчальний план відбиває нетрадиційну модель організації навчання, яка забезпе-

чує індивідуальний характер розвитку учнів відповідно до їх нахилів та інтересів.  

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники гімназії «Діалог» мають глибокі  

теоретичні знання з профільних предметів: економіки та права.  

Профільна спеціалізація навчання передбачає, що кожен учень гімназії проходить 

підготовку за програмами поглибленого вивчення, починаючи з 5-ого класу. Це 

забезпечує конкретну сферу профорієнтації й водночас надає широкі можливості у 

виборі майбутнього профілю вищої освіти.  
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Правова освіта 

№ з/п Назва курсу з права Наявність 

грифу МОНУ 

1 Права дитини, спецкурс + 

2 Міфологія, спецкурс + 

3 Вчимося бути громадянами, спецкурс + 

4 Практичне право, спецкурс + 

5 Основи публічного права, спецкурс + 

6 Права людини в Україні, спецкурс + 

7 Основи приватного права, спецкурс + 

8 Я і закон, факультатив   - 

9 Кроки до права, факультатив + 

10 Держава та право, факультатив + 

11 Кроки до демократії ,факультатив + 

12 Ми - громадяни України, факультатив + 

13 Основи податкових знань, факультатив  + 

14 Основи демократії, факультатив + 

15 Видатні постаті, факультатив + 
 

Гімназія «Діалог» тісно співпрацює з Юридичною клінікою Київського юридич-

ного інституту МВС України при Національній академії внутрішніх справ. Керівни-

ками Юридичної клініки розроблено спеціалізовану програму правової просвіти  

«Практичне право: протидія насильству». Заняття  з «Практичного права»  створю-

ють умови для засвоєння учнями знань про право та українську державу, про їхні 

права та обов’язки, практичного розуміння законів, а також підвищують правову 

культуру молоді, реально запобігають поширенню підліткової злочинності. 

За цей період  викладачами та курсантами клініки було проведено більше ста 

занять на різноманітну правову тематику. Заняття повністю побудовані на інтер-

активних методах  навчання. 

Згідно угоди між гімназією «Діалог» та Державною податковою інспекцією 

Дарницького району м. Києва проводяться профорієнтаційні заходи, під час яких 

учні мають можливість ознайомитися на практиці з діяльністю різних структур 

податкової служби.  

9 вересня 2013 року в гімназії для учнів 9-А класу 

відбулася презентація підручника «Основи подат-

кових знань» 9 клас (автори: Калач Г.М, Коваленко 

Ю.М., Забарна Т.А., Мискіна О.О.), розроблений для 

загальноосвітніх навчальних закладі. 

Працівники ДПІ у Дарницькому районі ГУ Мін-

доходів у м. Києві відвідують гімназію та проводять 

пізнавальні конкурси та читають лекції на податкову тематику.  

10 жовтня 2013 року для учнів 9-А класу відбувся відкритий урок-лекція за участі 

завідувача сектору контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПІ 

у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шершунович Н.А. 
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27 травня 2014 року в гімназії співробітниками ДПІ у Дарницькому районі ГУ 

Міндоходів у м. Києві відбулося нагородження переможців конкурсу дитячої твор-

чості «Очима дитини про бюджет країни» в категорії учасників віком 9-12 років. 

Економічна освіта 

№ 

з/п 

Назва курсу з економіки Наявність 

грифу МОНУ 

1 Подорож у світ економіки, спецкурс + 

2 Подорож у світ економіки, спецкурс + 

3 Економіка, спецкурс + 

4 Економіка, спецкурс + 

5 Інформатика, факультатив + 

6 Логіка, факультатив + 

7 Основи споживчих знань, факультатив + 

8 Основи підприємницької діяльності, факультатив + 

9 Основи податкових знань, факультатив + 

10 Веб-дизайн, факультатив + 

11 Фізика і екологія людини в сучасному глобальному світі, 

факультатив 

+ 

       

      Протягом навчального року учні гімназії здійснюють екскурсії на виробництво та 

в установи, де мають змогу побачити на практиці роботу представників економіч-

них професій: менеджерів різноманітних напрямків, технологів, касирів-операторів, 

тощо. Такі заходи сприяють у складанні учнями . 

Усе це спрямовано на те, щоб сприяти задоволенню різнобічного розвитку 

індивідуальності школяра на основі виявлення його здібностей, формування цінніс-

них орієнтацій та потреб, а також задоволення запитів батьків на освітні послуги. 

Основна функція курсів за вибором - профорієнтаційна. Вимоги до організації 

вивчення курсів: достатня їх кількість для визначення напрямку профільного навча-

ння; поступове введення за рахунок годин варіативного освітнього компонента, 

поділ класу на групи, однорідні за підготовленістю та інтересами учнів. 

Адміністрація гімназії визначила основні напрямки науково-методичного забезпе-

чення профільного та допрофільного навчання та розробила систему заходів:  

 діагностика профільних інтересів учнів та формування на її профільних 

класів; 

 підготовка вчителів до роботи за різнорівневими освітніми програмами; 

 навчання педагогічного колективу проектної діяльності; 

 створення освітніх моделей профільного особистісно орієнтованого навчання. 
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Психологічний супровід профільного навчання 

Для успішності вибору і засвоєння профілю навчання важливою слід вважати 

вимогу зміни відношення учня, до профільного навчання, його переходу від об'єкт-

ної до суб'єктної позиції, тобто позиції, за якої учень стає повноцінним ініціатором, 

організатором, суб'єктом своєї навчальної діяльності і поведінки. У цьому плані 

можна говорити про суб'єктну або діяльнісну готовність учня, тобто про його 

здатність ініціювати, організувати, реалізувати і плідно завершувати навчальну, 

продуктивну, творчу діяльність. На наш погляд, повноцінна діяльність учня в цьому 

випадку має складатись з п'яти обов'язкових компонентів: потребнісно-мотива-

ційного; інформаційно-пізнавального; цілеутворюючо-програмуючого;  операційно-

результативного; емоційно-почуттєвого. 

Це означає, що діяльність учня при опануванні профілю навчання має починатись 

з актуалізації відповідних потреб і мотивів, забезпечуватись необхідною вихідною 

інформацією і розгортанням пізнавального процесу, на основі чого ставляться нові 

цілі і складається програма профільної навчально-продуктивно-творчої діяльності, 

перебіг якої має обов'язково призводити до суспільно-особистісно значущого резу-

льтату. Відповідність цього результату потребам і мотивам дитини повинна закріп-

люватись на емоційно-почуттєвому, як особистісна, так і суспільно визначеному 

рівні. Саме це може забезпечити розвивальний і творчий характер діяльності дитини 

як майбутнього громадянина і працівника. 

Слід також враховувати і вікову готовність учня, тобто відповідність ступеня його 

особистісного розвитку вимогам профільного навчання. Мова йде, передусім, про 

відповідність рівня дозрівання анатомо-фізіологічних задатків і сформованості адек-

ватних даному вікові здібностей вимогам навчальної, продуктивної, творчої діяль-

ності. Вікова готовність може бути недостатньою, нормальною або підвищеною. 

Діти можуть бути недозрілими через спадковість або хвороби чи, навпаки, 

акселерованими, якщо говорити про задатки. За здібностями вони можуть бути 

нерозвинутими, нормальними або з підвищеними здібностями чи обдарованими.  

У першому випадку діти відстають, у другому відповідають, а у третьому й 

четвертому випереджають свою вікову норму. Відповідно до цього, має визнача-

тись, враховуватись і реалізовуватись вікова готовність підлітків до профільного 

навчання. 
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Центральною ланкою переходу до профільної школи у нас стала допрофільна 

підготовка випускників основної школи.                        

Основні завданнями допрофільної підготовки: 

 підготовка учня до усвідомленого вибору профілю подальшого навчання;  

 організація проби вибору;  

 організація знайомства учнів зі світом професій.                                  

В середній та основній школі для учнів 5–9 класів апробуються 4 рівні до-

профільної підготовки.  

Рівень I. Введення курсів за вибором. 

    

Рівень 2. Організація проектної, дослідницької діяльності школярів. 

 Дослідницька діяльність учнів пов'язана з вирішенням учнями творчого, дослід-

ницького завдання із заздалегідь невідомим рішенням (на відміну від практикуму, 

що служить для ілюстрації законів природи), що передбачає наявність основних 

етапів, характерних для дослідження в науковій сфері, виходячи із прийнятих 

традицій: постановка проблеми, вивчення теорії, присвяченій проблематиці, добір 

методик дослідження й практичне оволодіння ними, збір власного матеріалу, його 

аналіз і узагальнення, науковий коментар, власні висновки. 

.       

Рівень 3. Професійне самовизначення старшокласників. 

    Модель самовизначення учнів у старших профільних класах може бути реалізо-

вана лише за умови: 

 консолідації зусиль учнів і педагогів у прийнятті й здійсненні супроводу;  

 при організації освітнього процесу істотною є постановка завдання щодо 

освоєння учнями різних типів діяльності (зокрема, дослідницької й проектної), 

що є ключовою умовою розвитку універсальних компетенції й навичок;  
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 за відмови від тоталітарного виховання «за зразком» на користь створення 

збагаченого освітнього середовища, що супроводжує індивідуальний розвиток 

і самовизначення дитини й підлітка.  

Рівень 4. Організація роботи з професійної орієнтації учнів.  

    Елементи профорієнтаційної роботи в нашій гімназії:  

 допомога кожному школяреві у виборі напрямку й місця подальшого 

навчання;  

 робота з підвищення готовності підлітка до соціального, професійного й 

культурного самовизначення.                                                                       

З метою визначення професійних намірів ми умовно поділили школярів на чотири 

категорії за ступенем сформованості професійних планів, які можна з'ясувати в 

групових (масових) опитуваннях.                                                                                 

Робота з кожною окремою категорією учнів проводилася за алгоритмом «Картки 

професійної спрямованості школяра». 

За ступенем сформованості професійних планів визначають школярів, які: 

1. Вже визначили своє майбутнє покликання. Вони мають потребу в тому, щоб їм 

було вказано шляхи подальшого здобуття освіти, вибору навчального закладу, в 

якому можна здобути спеціальність, перспективи роботи. Іноді необхідно підказати 

шляхи самовиховання, самоосвіти, підготовки себе до опанування професії. 

2. Не знають, куди йти вчитися або працювати, не мають конкретних життєвих 

професійних планів. Ця категорія учнів має потребу в роботі з професійної освіти. 

Ознайомлення з різними професіями й спеціальностями допомагає їм визначити 

своє майбутнє. У роботі з учнями можна застосовувати анкети на виявлення 

інтересів, результати яких можуть бути першим кроком для наступного самовиз-

начення й допоможуть школярам звузити сферу вибору й зорієнтуватися в розмаїтті 

професій. 

3. Обрали свою майбутню професію, але з певних причин опанування професії або 

істотно обмежене для них, або зовсім протипоказане (за станом здоров'я; за 

наявності суттєво завищеного рівня домагань, за неадекватної самооцінки). Учням 

необхідна робота з переорієнтації. Завданням діяльності шкільного психолога має 

стати визначення системи педагогічних і психологічних впливів на школяра з метою 

його переорієнтації. Переорієнтація передбачає вирішення підлітком досить склад-

ного протиріччя між власним бажанням, з одного боку, і неможливістю (або 

обмеженістю) займатися цією діяльністю - з іншого. 

4. Обрали одразу кілька професій, часто протилежного характеру. Ця чисельна 

група учнів характеризується тим, що у визначенні свого професійного вибору 

школярі орієнтуються винятково на поради й думки товаришів і оточення, не 

замислюючись над своїми можливостями та переваги професії. 
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Для того, щоб вибір професії був свідомим і вільним, необхідно враховувати 

принаймні три фактори: інформованість (орієнтування) школярів про світ професій, 

знання своїх особистісних можливостей, уміння співвідносити особистісні риси з 

вимогами до професії або спеціальності. 

 

Наукова робота учнів    

В гімназії «Діалог» функціонує  наукове товариство учнів «Академія», яке є 

колективним членом Київського територіального відділення  МАН «Дослідник».   

Наукове товариство  складається із таких секцій: 

 української філології - керівник секції Зуєва Л.Б.;  

 математики та інформатики - керівник секції Рожкова Т.Ф.; 

 історії та права - керівник секції  Гаврилюк Ж.М.; 

 біології, екології, психології та медицини - керівник секції Усатенко Л.Г.; 

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

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

 іноземної філології – керівник секції Маркова І.А.  
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Інформація про переможців олімпіад та МАН в 2013-2014 навчальному році 

 В ІІ етапі предметних олімпіад учні гімназії зайняли 44 призових місця. Із них: 

українська мова та література – 2, хімія – 3, англійська мова – 3, історія – 8, 

математика – 4, фізика – 4, екологія – 2, географія – 4, економіка – 4, біологія – 4, 

офісні технології – 2, інформатика – 1, право – 2, образотворче мистецтво – 1. 

МАН (міський етап) 

№ ПІП учня клас Секція Місце ПІП  вчителя 

1 Січкар Анна 11-б Історія України ІІІ Гаврилюк Ж.М. 

2 Бобер  Дарина 9 Всесвітня історія ІІІ Буряк В.А. 

3 Шевчук Анастасія 10 Етнологія ІІІ Гаврилюк Ж.М. 

4 Шляхтун Наталія 10 Українська мова ІІІ Куценко В.В. 

5 Штепа Анна 9 Світова література ІІІ Толстенко Л.М. 

6 Ганопольський Антон 9 Прикладна матем-ка ІІ Слєпакова Н.І. 

7 Марач Олена 10 Економіка ІІІ Кушір В.С. 

8 Косько  Анастасія 10 Економіка ІІІ 

9 Ганопольський Антон 9 Медицина І Заболотна С.І. 

10 Ганопольський Антон 9 Мікробіолгія І Усатенко Л.Г. 

11 Руденко  Карина 10 Психологія ІІІ Малецька С.І. 
 

Олімпіади (міський етап) 

№ ПІП учня Клас Предмет Місце ПІП  вчителя 

1 Ганопольський Антон 9 Хімія  ІІ Заболотна С.І. 

2 Михалюк Олександра 9 Англійська мова  ІІ Таранченко О.М. 

3 Штепа Анна  9 Економіка  ІІІ Кушнір В.С. 

4 Ганопольський Антон 9 Економіка  ІІІ 

5 Ганопольський Антон 9 Біологія  І Усатенко Л.Г. 
 

Олімпіади (Всеукраїнський етап) 

№ ПІП учня клас Предмет Місце ПІП  вчителя 

1 Ганопольський Антон 9 Хімія  ІІІ Заболотна С.І. 
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6. Організація виховної роботи в навчальному закладі 
 

а) проблемна тема, реалізація планових завдань 
 

До основи виховної системи гімназії «Діалог» в 2013-2014 навчальному році був 

покладений принцип системного підходу. На початку нового навчального року було 

запропонована модель виховної системи, яка охоплювала всі сфери шкільного 

життя, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуаль-

ним, фізичним і духовним потенціалом. 

Виконуючи  завдання  і  реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна 

робота гімназії орієнтуються  на  нормативно–правову базу з питань  виховної робо-

ти, а  саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію 

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

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

менти  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської 

міської державної адміністрації, органів місцевого самоврядування. 

Виховна робота педагогічного колективу гімназії була підпорядкована пробле-

мній темі: «Сучасна модель навчального закладу в умовах модернізації освіти». 

У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на 

досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої 

особистості – громадянина України. 

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом 

навчального року здійснювалися за основними напрямками: 

 національно-громадянське виховання; 

 екологічне виховання та формування здорового способу життя; 

 воєнно-патріотичне виховання; 

 морально-правове виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 

 творчий розвиток особистості; 

 родинно-сімейне виховання. 

 В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, 

незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання 

загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, 

фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації 

змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання. 

Виховна робота гімназії була спрямована на вирішення таких завдань: 

 забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання і 

виховання; 

 формування практичних вмінь, навичок культурної поведінки, турботливого 

ставлення до людей, всенародних надбань; 
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 виховання позитивних рис характеру: старанності, організованості, обов’язко-

вості, співпереживання шанобливого ставлення до старших, чесності, доброти, 

щирості, дисциплінованості; 

 залучення учнів до скарбниць української  культури на основі традицій, 

звичаїв, обрядів, свят українського народу; 

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

ких взаєминах; 

 виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів, як найвищої соціальної 

цінності; 

 визначення ролі органів учнівського самоврядування у створенні творчого 

середовища, зміцненні дисципліни і порядку, безумовному виконанні Статуту 

гімназії; 

 методичне вивчення і освоєння особистісно зорієнтованих виховних технолог-

гій; 

 підбір засобів і методів виховного процесу; 

 координацію дій педагогічного колективу, батьківського колективу, гучнівсь-

кого самоврядування у системі виховання; 

 запровадження в практику роботи інтерактивних виховних технологій. 

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

ному 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, інтелекту-

ального і духовного розвитку. Саме тому в гімназії ефективно проводяться заходи, 

направлені на розвиток особистості, а саме:  

1. 2014 рік памяті Т.Г.Шевченка, присвячений 200-річчю з дня народження. 

2. Тематичні місячники: 

 безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» (вересень); 

 правових знань та профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та 

негативних явищ в учнівському середовищі (жовтень); 

 безпеки під час використання газу в побуті (жовтень); 

 військово-патріотичного виховання (листопад – грудень); 

 благоустрою (жовтень – листопад, березень – квітень). 

3. Декади: 

 пам’яті до Дня визволення Дарниці та Дня Партизанської Слави (вересень); 

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

 екологічних знань (квітень); 

4. Тижні: 

 безпеки життєдіяльності (вересень, грудень, квітень) 

 пам’яті «Не обміліє пам'ять віку, у серцях нащадків буде жити» (листопад); 

 психології «Впусти психологію у своє серце»; 
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 права (грудень); 

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

 за здоровий спосіб життя (квітень). 

Виховна діяльність гімназії як цілісна система, складається із діяльності дорослих 

і учнів. Основними суб’єктами виховної роботи з учнями на рівні гімназії є 

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

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

основою наукового керівництва вихованням і освітою. Системний підхід до 

керування процесом виховання передбачає і вимагає постійного контролю, який 

систематично здійснюється в навчально-виховному процесі. 
 

б) науково-методичне забезпечення виховної роботи 
 

Для більш ефективної і оперативної роботи з питань виховання в гімназії 

створено методичне об’єднання класних керівників та методичну раду до якої 

входять 12 осіб: представник від класних керівників кожної паралелі, педагог-

організатор, психолог, соціальний педагог та заступник директора з виховної 

роботи. 

 За період 2013-2014 навчального року проведено 4 засідання МО, на яких 

розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні 

нормативні документи з виховної роботи, вивчалися інноваційні технології, 

проводився моніторинг серед класних керівників щодо вивчення інноваційних 

технологій і їх впровадження у виховний процесс.  

Розглядалися способи діагностування обдарованих дітей, проводилися педагогічні 

читання по проблемі розвитку компетентностей учнів по напрямках виховної 

діяльності навчального закладу, проводилася робота щодо формування виховних 

систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагагічної літератури та 

передовий педагогічний досвід.  

На першому засіданні МО, яке відбулося 04.09.2013 року, і проводилося з 

порядком денним: «Формування виховної системи класу», розглядалося питання 

планування виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік, голова МО класних 

керівників Заболотна С.І. ознайомила вчителів з особливостями навчання дітей 

середнього шкільного віку і особливостями адаптаційного періоду до навчання в 

середній школі учнів-п’ятикласників. В процесі проведення засідання по другому 

питання заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. висвітлив вимог щодо 

сучасної виховної системи та розповів про план роботи гімназії на новий 

навчвальний рік. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною 

методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними 

колективами.  

Засідання МО від 04.12.2013 року пройшло на тему: «Інноваійні технології у 

виховній системі». На ньому голова МО класних керівників Заболотна С.І. 

познайомила педагогів з досвідом роботи класних керівників: Гаврилюк Ж.М, 

Зуєвої Л.Б., Шевчук Н.С. та Крижанівської О.Б., які працювали над проблемами, 
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традицій і інновацій у виховній діяльності класів. На засіданні методичного 

об’єднання були висвітлені такі інноваційні методики, як: проектна діяльність, 

колективні творчі справи, інтерактивні технології, тренінгові технології. Також 

класні керівники прийняли участь у педагогічному діалозі «Стимулювання учнів до 

колективної діяльності». Ця проблема є нагальною, так як залучати учнів до творчої 

колективної діяльності стає все важче. Вчителі ділилися своїми думками і досвідом 

з даного питання. У період між засіданнями попередньо було проведено анкетува-

ння класних керівників «Інноваційні технології». Тепер вчителі були ознайомлені з 

її результатами. За результатом анкетування можна зробити висновки, що колектив 

потребує вивчення різноманітних новітніх технологій, які активно стали 

впроваджуватися у навчально-виховній роботі гімназії. З деякими технологіями 

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

коллективами. 

На засіданні МО класні керівники від 10.01.2014 року провели педагогічні 

читання «Виховання в світлі педагогічної науки і практики», в якій висвітлили 

питання по напрямам виховної роботи. В підготовці до проведення засідання та у 

його роботі прийняли активну участь класні керівники: Зуєва Л.Б., Гаврилюк Ж.М., 

Корнелюк Т.Є, Шевчук Н.С., Шкоденко Н.М., Таранченко О.М. та Слєпакова Н.І. 

Вчителі визначили, які компетентності можна розвивати в учнів шляхом 

визначеної програми виховання учнівської молоді (тобто, за напрямами: виховання 

свідомого відношення до навчання, фізичний розвиток, художньо-естетичний 

розвиток, трудове виховання, превентивне виховання, родинно-сімейне виховання, 

екологічне виховання, національно-патріотичне виховання). Крім того класні 

керівники отримали завдання по роботі над своїми класними виховними системами.  

На засіданні від 28.03.2014 року МО працювало на тему: «Творчість – залог 

успіху вчителя і учня».  

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

проектної діяльності – екологічним проектом, який несе і навчальну і виховну 

функції. Також вчителі стали учасниками діалогу «Стосунки вчителя з учнем – 

шукаємо компроміси». З даної теми виступ підготувала і ділилася власним досвідом 

класний керівник 10-В класу Кушнір В.С. Вчителі досить активно відреагували на 

доповідь, так як ця проблема хвилює не тільки класних керівників. Ще одним 

цікавим моментом став так званий ярмарок педагогічних досягнень, на якому були 

презентовані вже напрацьовані матеріали по класним виховним системам, виховним 

проектам і колективним творчим справам.  

В цілому МО класних керівників за навчальний рік провело значну роботу. Треба 

відмінити кращих класних керівників, які не рахуються з своїм особистим часом 

працюють над формуванням особистості своїх вихованців. Це класні керівники: 

Гаврилюк Ж.М., Шевчук Н.С., Таранченко О.М., Філаретова А.О., Крижанівська 

О.Б., Шкоденко Н.М., М., Толстенко Л.М., Заболотна С.І., Зуєва Л.Б., Поліщук Л.О., 

Колісник А.В., Шиленко І.І. та Зборовська О.В. 
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Попереду в методичного об’єднання велике поле діяльності, поширення пере-

дового досвіду, використання новітніх, сучасних технологій. Саме робота класного 

керівника сприяє підвищенню іміджу гімназії. 

У 2013-2014 навчальному році діяльність гімназії спрямовувалася у напрямі 

використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі з метою розвитку творчої спрямованості пізнавальної діяльності учнів та 

формування відповідних професійних та особистісних якостей. Вагому роботу у 

вирішенні цих завдань провели соціальний педагог Малецька С.О. та Мадян М.О. 

Завданням соціального педагога є соціально-педагогічний супровід процесу 

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

педагога. Пріоритетними напрямками роботи соціального педагога гімназії є 

супровід роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми та профорієнта-

ційна робота з учнями, починаючи з 5-го класу. 

За минулий навчальний рік соціальним педагогом Малецькою С.О. проведено 42 

індивідуальні консультації. Найбільша частота звернень серед учнів середніх класів. 

Найчастіше проблеми з якими звертаються учні, стосуються проблем взаємосто-

сунків між учнями, вирішення конфліктних ситуацій, рідше – взаємостосунки з 

батьками. 

Звернення батьків частіше стосуються особливостей поведінки дитини, прохання 

підтримки в складних сімейних та шкільних ситуаціях, проблемах навчання.  

Звертання педагогів пов’язані з проблемами поведінки конкретної дитини або 

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

педагогів були пов’язані з роботою класу з конкретною проблемою, запрошенням на 

тематичні батьківські збори, пошуком інформації для батьків з приводу питань 

стилю батьківського виховання, питання адаптації дитини, виховання самостійності 

підлітка та інші. 

Відповідно до річного плану гімназії, соціальним педагогом здійснювалась робота 

щодо виявлення інтересів учнів та сформовано пропозиції по удосконаленню роботи 

гуртків в гімназії. 

Протягом 2013-2014 навчального року в гімназії проводилися тематичні тижні, у 

ході яких соціальний педагог використовував такі види роботи як бесіди («Про 

причини та наслідки жорстокості насильства», «З питань запобігання паління та 

вживання наркотиків й алкоголю»), соціальні диктанти («Фактори безпечної 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу», «Неправомірна поведін-

ка»), виховні години («У світі обов’язків та прав неповнолітніх громадян України», 

«Насильство: як уникнути?»), організовано консультативний пункт для батьків з 

питань труднощів у сімейному вихованні. 

З метою отримання інформації про співпрацю учня та вчителя на уроці 

соціальним педагогом проведено соціально-педагогічне дослідження серед учнів 5-

10 класів, присвячене виявленню зворотного зв’язку учнівської думки щодо 

проведення навчального процесу за критеріями повноти надання навчального 
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матеріалу, психологічного комфорту та контакту між учнем та вчителем на уроці, 

достатності часу, витраченого на пояснення навчального матеріалу тощо. 

Результати даного дослідження використано для надання рекомендацій щодо 

планування діяльності у напрямі оптимізації соціально-психологічного клімату в 

гімназії. 

Учні та батьки мають змогу ознайомитись з результатами дослідження на сайті 

гімназії «Діалог». 

Протягом 2013-2014 навчального року психологом Мадян М.О. здійснювався 

психолого-педагогічний супровід особистісно-зорієнтованого навчально-виховного 

процесу щодо набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як: 

 здатність до осмисленого сприйняття життя; 

 набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, 

оволодіння засобами спілкування. 

Психологом розроблено та апробовано методичну базу щодо створення компе-

тентно формуючого освітнього простору: 

У навчальному році не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню 

функціональних обов’язків, це говорить про те, що в гімназії створено необхідні 

умови для продуктивної праці. 

  Протягом минулого навчального року проводилася робота за такими напрям-

ками: психологічна просвіта всіх учасників педагогічного процесу, розвивальна 

робота з підлітками, психодіагностика, профорієнтаційна робота з учнями середніх 

класів, індивідуальне консультування. 

У руслі цього напрямку проведено ряд заходів: 

 тиждень психології «Впусти психологію у своє серце»; 

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

Способи її підвищення»; 

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

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

Розвивальна робота з учнями була спрямована на розвиток комунікативних вмінь 

та навичок, навичок самоаналізу, на розвиток гнучкості логічного мислення, 

навичок саморегуляції, емпатії по відношенню до інших. 
 

    в) внутрішкільний контроль за станом виховної роботи 
 

Значну роботу здійснили класні керівники, педагоги гімназії. Вони активно 

використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні 

свята, зустрічі з ветеранами та знаменитими людьми, екскурсії в державні музеї, 

тематичні класні газети, консультації, години спілкування. 

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. 
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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 2013-2014 

навчальному році був складений навчальний план. 

Головним результатом управління виховною системою гімназії на серпневій 

педагогічній раді було визнано самовизначення випускників гімназії. В гімназії була 

розроблена модель випускника, орієнтована на досягнення життєвого успіху. 

18 листопада 2013 року відбулося засідання педагогічної ради гімназії з питання 

адаптації учнів 5-их класів до навчання у середній школі. Обговорювалися наступні 

питання:  

 соціально-психологічні аспекти розвитку учнів молодшого підліткового віку; 

діагностика п’ятикласників, спрямована на вивчення рівня адаптації; 

 спостереження за класним колективом; проведення дослідження «Вивчення 

труднощів адаптації школярів»; знайомство з сім’ями; вивчення матеріально-

побутових умов; громадська думка в класі; ставлення учнів до навчання; сві-

дома дисципліна класу; рівень взаємин учнів, зайнятість у ІІ половині дня; 

 забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до учнів: активізація 

пізнавальної діяльності учнів на уроках; вивчення організації домашньої 

роботи учнів 5-ого класу, виявлення перевантаження учнів; 

 вивчення читацьких інтересів учнів; аналіз  вікових, психо-фізіологічних осо-

бивостей молодших школярів; характеристика стану здоров’я учнів 5-их 

класів, розподіл на групи для занять фізкультурою. 

20 ютого 2014 року відбулася засідання педагогічної ради з порядком денним: 

1. «Методика організації та проведення виховних форм занять. Масові, групові та 

індивідуальні форми виховної роботи. Досвід класних керівників та вчителів-

предметників щодо організації та проведення основних форм позаурочної роботи» в 

обговоренні доповіді заступника директора з виховної роботи Свириди А.В. 

прийняли участь: вчитель фізичної культури Белан С.Ю. та класні керівники: 

Куценко В.В. – 10-А класу, Конопля Н.А. – 9-А класу, Корнелюк Т.Є. – 6-В класу, 

Слєпакова Н.І. – 9-В класу, Шиленко І.І. – 8-А класу. 

Питання виховної роботи, які заслуховувалися на нарадах та засіданнях за участю 

директора гімназії: 

 про організацію роботи з профілактики правопорушень; 

 про організацію учнівського самоврядування; 

 про стан відвідування учнями навчальних занять; 

 про роботу гуртків; 

 про дотримання учнями шкільної форми; 

 про діяльність Ради навчального закладу; 

 про результати персонального контролю вчителів, які атестуються; 

 система роботи класних керівників і вчителів-предметників з класними 

журналами та особовими справами учнів; 

 працевлаштування випускників гімназії; 
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 організація роботи МАН. Підсумки анкетування з профорієнтації та організа-

ція цієї роботи; 

 виконання Статуту та Правил внутрішнього розпорядку гімназії; 

 профілактика шкідливих звичок і запобігання правопорушенням; 

 стан дотримання санітарно-гігієнічних норм; 

 стан просвітницької роботи серед батьків. 

    Крім вищезгаданих видів контролю в гімназії проводились: 

 перевірка планів виховної роботи класних керівників, відповідність його 

змісту та теми; 

 аналіз працевлаштування випускників 9 і 11 класів; 

 перевірка готовності класних кімнат і кабінетів до навчального процесу; 

 забезпечення учнів підручниками; 

 забезпечення дітей пільгових категорій навчальним приладдям; 

 контроль за дотриманням шкільної форми; 

 контроль за організацією харчування; 

 контроль за виконанням «Єдиних вимог до учнів гімназії «Діалог»»; 

 контроль за виконанням Статуту гімназії; 

 контроль за веденням класних журналів; 

 контроль за проведенням батьківських зборів і засідань батьківських 

комітетів; 

 контроль за веденням учнями щоденників, їх перевірку класними керівниками 

і батьками; 

 контроль за проведенням виховних годин; 

 контроль за чергуванням учнів по гімназії і в класах; 

 контроль за роботою органів учнівського самоврядування; 

 контроль за проведенням позакласних та позашкільних заходів; 

 контроль за санітарним станом; 

 контроль за вихованістю учнів; 

 контроль за виконанням наказів «Про заборону паління», «Про заборону 

користування під час навчального процесу мобільними телефонами», «Про 

заборону вживання алкоголю та наркотичних речовин» та інші види 

контролю. 

Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників гімназії 

здійснюється поетапно. Класні керівники набувають сучасних знань психології, 

соціології, питаннями управління, оволодівають сутністю та засобами організації 

виховного процесу, вивчають його результативність та знайомляться з методами 

оригінальної діяльності. Класні керівники беруть участь у науково-практичних 

конференціях, практикумах, семінарах тощо. 
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        г) робота гуртків, секцій, шкільних об’єднань 
 

В гімназії створені та успішно працюють гуртки, секції: 

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

 «Барви творчості» - керівник Долгіх В.О.; 

 вокальний ансамбль – керівник Жук М.О.; 

 танцювальний гурток – керівник Карпенко А.П.; 

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

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

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

 військово-патріотичний  - керівник Шило І.І.; 

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

 секція з плавання – керівники вчителі фізичного виховання; 

 секція з волейболу – керівник Белан С.Ю.; 

 секція з футболу – керівник Білоус Н.Є.; 

 секція з баскетболу – керівник Труба С.П.; 

 секція ЗФП – керівник Свирида А.В.; 

 секція художньої гімнастики – керівник Розпопова Л.А.; 

 учнівське самоврядування; 

 члени проекту ПАШ «ЮНЕСКО». 

28 серпня в Американській Раді з питань міжнародної освіти відбувся круглий 

стіл з таких питань: 

 проекти ЮНЕСКО в м. Києві 2010-2013 роках; 

 система ЗНО і співпраця з Американською Радою. Навчання США за програ-

мою Flex. 

 Учениці  нашої гімназії Михалюк Олександра  та Луценко Олександра з вчителем 

Таранченко О.М. прийняли активну участь в обговоренні питань круглого столу. 

Учасниками круглого столу були представники Асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

Києва, Житомира, Черкас. 

Члени нашої делегації мали змогу поспілкуватися з Президентом Асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО  м. Києва Ганною Чуйко та директором Американської  Ради Яре-

мою Бачинським. 

Тиждень ЮНЕСКО в гімназії  відкрився Усним журналом «Історія та сьогодення 

України в ЮНЕСКО» для учнів 8-11 класів. Учні ознайомилися з історією створен-

ня ЮНЕСКО, з основними напрямами діяльності організації, місією та завданнями 

міжнародного співробітництва. 

Україна вступила в ЮНЕСКО 12 травня 1954 року із того часу постійно спів-

працює в усіх  сферах її діяльності.  

Окремим пунктом міжнародного програмного проекту є захист світової культур-

ної спадщини. Учні вивчали історію об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО в 

України, створювали презентації, малювали стінівки. 
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 В рамках Усного журналу була розглянута сторінка, присвячена ПАШ 

ЮНЕСКО. У 1967 році Україна приєдналась до Проекту асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО який був започаткований у 1953 році.  Учні дізналися про пріоритетні 

цілі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні серед яких «Мир і права людини» і 

«Людина і довкілля» і які у 2010 році були вибрані нашою гімназією.  

 Цей проект дав можливість учням  дізнатися про Організацію Об'єднаних Націй  

з питань освіти, науки і культури. 

Усвідомлюючи важливість нашої держави у системі заходів ООН та її 

спеціалізованих установ для зміцнення суверенітету, національної безпеки та 

формування позитивного іміджу України в гімназії «Діалог» з 11 по 16 листопада 

2013 року проходив «Тиждень ЮНЕСКО», присвячений 60-річчю започаткування 

у 1953 році Проекту Асоційованих шкіл ЮНЕСКО.  

Головною метою Проекту є забезпечення якісної шкільної освіти, націленої на 

реалізацію проектів по підтримці знань у галузі прав людини, демократії, 

міжкультурних зв’язків та захисту довкілля в системі ООН. Асоційовані школи 

ЮНЕСКО свою діяльність спрямовують на посилення гуманічних, етичних, 

культурних і міжнародних аспектів освіти. 

Пріоритетними цілями Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні є виховання дітей 

і молоді у дусі миру, демократії, прав людини, толерантності і взаєморозуміння між 

народами на шляху реального співробітництва і взаємозбагачення культур, 

причетності до розв'язання світових проблем через партнерство в системі 

Організації Об'єднаних Націй. 

Отримання честі стати учасником Проекту Асоційованих шкіл стало визначною 

подією в історії нашого навчального закладу, яка створила нові умови для реалізації 

власного потенціалу учнів, відкрила для вчителів можливість обміну інтелектуаль-

ним досвідом, розширила міжнародне співробітництво в сфері освіти. 

Центральним заходом «Тижня ЮНЕСКО», безперечно, був диспут «Мир і права 

людини: права людини розпочинаються з прав дитини», який пройшов 12 

листопа-да 2013 року. В заході прийняли участь представники (вчитель і учень) 

гімназії «Київська Русь», СЗШ №160, СЗШ №280, СЗШ №316. Відповідальна за 

роботу гімназії в Проекті Асоційованих шкіл ЮНЕСКО Таранченко О.М. розповіла 

присутнім про діяльність гімназії в проектах ЮНЕСКО. Вчитель права Конопля 

Н.А. виступила з промовою «Міжнародно-правові стандарти із захисту прав дитини 

та людини». 

13 листопада проводилась екологічна акція «Алея ПАШ ЮНЕСКО» («Липова 

алея» на території ДНЗ №275) учнями шкіл ЮНЕСКО та шкіл-кандидатів у члени 

ЮНЕСКО. Голова учнівського самоврядування Білошапка Анна та учні 9-их класів 

з координатором ПАШ ЮНЕСКО Таранченко О.М. також прийняли участь у цьому 

заході. Зустріли гостей заходу невеликою концертною програмою найменші 

вихованці садочку. Адміністрація ДНЗ, вихователі та вихованці були дуже вдячні за 

висаджені липові садженці. 
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13 листопада команда учнів 9-А, 11-А та 11-Б класів брала участь у міському 

заході серед шкіл ПАШ ЮНЕСКО грі-подорожі «Пам’ятки ЮНЕСКО в Україні», 

де посіла почесне ІІ призове місце. Команда приймала участь у різноманітних 

конкурсах, подорожуючи станціями, що були 

розташовані у різних кабінетах. Учні з захоплен-

ням відповідали на різноманітні питання щодо 

культурних пам’яток у вигляді тестів. Конкурсом, 

що зацікавив наших учнів найбільше, стало 

відгадування культурних пам’яток за допомогою 

фотографій та ілюстрацій. В кінці заходу був 

організований своєрідний флешмоб. Всі учасники 

малювали вітальну листівку на тему 60 років ЮНЕСКО в Україні. 

30 листопада 2013 року команда учнів гімназії у складі 10-А, 10-В та 11-А класів 

та координатора ПАШ ЮНЕСКО в гімназії «Діалог» Таранченко О.М. брали участь 

у конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Водні ресурси. ХХІ століття», яка 

була присвячена Міжнародному року співпраці з питань води на базі Києво-

Печерського ліцею №171 «Лідер».  

Напередодні заходу відбулося жеребкування, за 

яким, нам випала честь представляти країну 

Іспанію, серед 17 країн світу.  

Конференція проходила у форматі імітаційної 

рольової гри «Модель ООН. Київ – 2013». У 

програмі науково-практичної конференції були 

розглянуті питання у формі конструктивної 

дискусії, щодо безпеки світових водних екосистем, раціонального використання, 

справедливого розподілу водотоків для забезпечення реалізації права на воду.  

Основна частина заходу була побудована у роботі засідань в комітетах та 

комісіях: комітет з питань роззброєння і міжнародної безпеки, комітет з соціальних і 

гуманітарних питань і питань культури, комітет з правових питань, комітет ВООЗ, 

де кожен з учасників команди готував політичну заяву в контексті теми конференції. 

В кінці роботи комітетів учасники затвердили резолюції.  

Команду учнів гімназії «Діалог» відзначили грамотами за такими номінаціями: 

Баглай Дар’я (посол від країни) – за найкращу вступну англомовну промову на 

урочистому відкритті ГА ООН,  Войтенко Дмитро – Комітет з правових питань 

(Захист прав людини у країнах, що розвиваються: правове становище біженців) та за 

активну участь учнів у конференції в усіх комітетах.  

Організатори заходу надали можливість учасниками зустрітися та поспілкуватися 

з представниками американського посольства. Цією зустріччю та проведеним 

заходом наші учні гімназії «Діалог» були задоволені та під враженнями.  

13 грудня в університеті «КРОК»  відбулася заключна конференція «Крок до 

співпраці». Учасниками були асоційовані школи ЮНЕСКО Києва та Київської 
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області. Під час конференції були підведені підсумки роботи над трьома проектами 

2013 року: «Вода – це життя», «Відеоролик на роликах», «Creative flowers».  

Учні гімназії «Діалог» прийняли участь у двох проектах, які захищали в секціях 

«Вода – це життя» і «Creative flowers». 

В секції «Вода – це життя» звітувалися 13 навчальних закладів. Представниками 

від гімназії «Діалог» виступили Курас Катерина та Велика Ольга учениці 11-Б класу 

під керівництвом вчителя англійської мови Таранченко О.М. Дівчата захищали свій 

проект (практичну його частину) та отримали «Сертифікат за кращий проект».  

А в секції «Creative flowers» прийняли участь 8 навчальних закладів. Учениця 9-Б 

класу Луценко Олександра разом з куратором проекту Поліщук Людмилою 

Олександрівною, вчителем біології, захищали проект по створенню тематичної 

клумби до 200-річчя з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка (2014).  

В результаті відбору проектів створених учнями гімназії була вибрана найкраща 

робота (за критеріями ландшафтного дизайну), яка отримала назву «Червона калина, 

як святий оберіг». Даний проект сподобався журі секції, за що був нагороджений 

сертифікатом, як кращий проект. 

За участь в різних проектних роботах ПАШ ЮНЕСКО 2013 року гімназія 

«Діалог» нагороджена «Сертифікатом за активну участь» від департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту. 

18 березня в університеті економіки та права «КРОК» відбулася ІІ Київська 

конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО, приурочена до 200-річчя від Дня 

народження Тараса Шевченка.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

На конференції з вітальним словом виступили координатор проекту «Асоційовані 

школи ЮНЕСКО» в Україні, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки 

України Глоба М.К., з доповіддю про підсумки роботи навчальних закладів-учасни-

ків Міжнародного проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО за 2013 рік та директор 

Департаменту освіти та науки, молоді та спорту КМДА Добровольська О.М. 

У конференції взяли участь і учні 10-А класу нашої гімназії. У секції «Вічне слово 

Кобзаря: своєрідність поезії Шевченка» виступила Сафронюк Дар`я. У секції «Дра-

матургія Тараса Шевченка-мистецькі пошуки поета» виступила Кокота Дарина. У 

секції «Живопис у житті Шевченка» виступила Ласа Аліна. Учениці отримали 

сертифікати, а гімназія – диплом ІІ Київської конференції асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО, приуроченої до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка. 
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24 квітня у рамках проекту ПАШ ЮНЕСКО «Людина і довкілля» в гімназії 

традиційно відбувся захід «Повітря Дарниці: чи не час бити на сполох?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обговорення теми були запропоновані наступні питання: 

1. Пріоритети ЮНЕСКО. Людина і довкілля. 

2. Клімат та повітряні маси Києва. 

3. Джерела та фактори забруднення атмосферного повітря. 

4. Вплив забрудненого повітря на живі організми. 

5. Правове регулювання у сфері якості повітря. 

Учасниками заходу стали учні 7-В, 9-А, 9-Б, 11-Б, 11-В класів гімназії, учні шкіл-

партнерів ПАШ ЮНЕСКО №315, №267, №323, Слов'янської гімназії та гімназії 

«Київська Русь». 

Гостями на заході були: 

 Щипець М.С. – голова Київської організації Всеукраїнського товариства 

охорони природи. Лицар України. Заслужений працівник України сфери 

послуг; 

 Марченко Л.В. – завідуюча сектором екології Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації. 

 Іваненко К.Г. – завідуюча бібліотекою №133; 

 Бекещенко В.Г. – провідний спеціаліст управління освіти Дарницького району 

виховного відділу. 

З вітальним словом до гостей заходу та учнів звернулася директор гімназії 

Кузьминець Лариса Петрівна. 

Активну участь у підготовці учнів та презентацій прийняли учителі кафедри 

природничих наук: Поліщук Л.О., Максим Т.А., Заболотна С.І. та вчитель право-

знавства Конопля Н.А. 

Особливу подяку отримали під час підведення підсумків Литвиненко Ольга та 

Богданова Марія (11-Б) за змістовну презентацію з результатами лабораторних 

досліджень з хімії та результатами моніторингу «Повітря Дарниці чисте?». 

Завершальним етапом стало висадження учасниками заходу молодих саджанців 

дерев на території гімназії  

 В нашій гімназії в рамках ПАШ ЮНЕСКО відбувся конкурс проектів клумби, 

присвячених до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. Участь у конкурсі 

приймали учні 9-11 класів під керівництвом вчителя біології Поліщук Л.О. 
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У 2013-2014 навчальному році в гімназії «Діалог» працював гурток «Юних 

інспекторів руху» (ЮІР). Керівником гуртка призначено вчителя курсу «Захист 

Вітчизни» Шило І.І. 

Теоретичні та практичні заняття проводилися відповідно до календарного плану, 

затвердженого директором гімназії «Діалог». В гуртку налічувалося 16 учнів. 

Мета роботи гуртка: 

 підвищення контролю за поведінкою дітей на вулиці; 

 широка пропаганда правил дорожнього руху серед учнів; 

 контроль за здійсненням руху пішоходів по пішохідному переходу типу 

«зебра» по вулиці О.Кошиця біля входу на територію гімназії. 

За 2013-2014 навчальний рік проведено 34 теоретичних та практичних занять. 

Практичні заняття гуртківців відпрацьовували на макеті перехрестя, яке виконане на 

шкільному подвір’ї. Знання правил дорожнього руху гуртківців перевірилися на 

комп’ютерах автошколи «Магістраль-М», яка орендує приміщення в гімназії. В 

жовтні 2013 року на шкільному майданчику гуртківці відпрацювали елементи 

володіння велосипедом: рух по колу, «вісімка», «зіг-заг», проїзд по місту та інші. 

Протягом навчального року гуртків опрацювали інструкції «Дорожньо-

транспортна безпека під час екскурсій, культпоходів та організованих виходів з 

гімназії», «Інструкція з охорони праці під час групових поїздок, пішохідних 

екскурсій, пішохідного  та дорожньо-транспортного руху учнів», «Правила 

перевезень автомобільним транспортом», «Надання першої медичної допомоги при 

травмуванні». 

Як підсумок роботи 17 квітня 2014 року гуртківці взяли участь в огляді-конкурсі 

гуртків ЮІР серед навчальних закладів Дарницького району. 

Європейський клуб «Меридіан» 

Мета клубу: полягає у подальшому удосконаленні та засвоєнні знань, умінь та 

навичок, отриманих учнями на уроках англійської мови; розвиток творчих 

здібностей, формування навичок самостійної роботи учнів; розширення кругозору 

учнів; стимулювання інтересу, підсилення мотивації навчання; формування 

соціокультурної компетенції. 

 

 

 

  

 

 

 
 

Діяльність Євроклубу: 

 засідання Євроклубу; 

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

 проведення вікторини «Let’s sing English song»; 
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 інформаційно-пізнавальна година до Міжнародного дня ООН; 

 ознайомлення зі святом Хелоуін у різних країнах світу та проведення свята з 

учнями 7-8 класів; 

 вечір присвячений англійській поезії; 

 проведення  та інсценування свята День Подяки;  

 віртуальна подорож з учнями по європейським університетам. Освіта за 

кордоном (Польща, Австрія, Чехія та ін.); 

 перегляд учнівських презентацій «Я маю право …», «Я зобов’язаний …»  до 

Всесвітнього дня дитини; 

 організація та проведення виховного заходу до Дня Святого Миколая; 

 проведення новорічних та різдвяних свят; 

 інсценування відомих англійських казок; 

 проведення декади іноземної мови; 

 проведення свята День святого Валентина; 

 робота зі статтями англомовних газет та журналів; 

 урок на тему: «Easter». Святкування Великодня в англомовних країнах; 

 брейн-ринг «Чи знаєш ти Європу?»; 

 написання листа друзям з інших країн через всесвітню мережу Інтернет; 

 он-лайн спілкування з іноземцями. 
 

    6.1. Робота з основних напрямків виховної роботи 
 

    а) національно-громадянське виховання 
 

2 вересня усі школярі країни зібралися на першому уроці, присвяченому Кобзарю, 

генію, світилу української писемності та мистецтва – Т.Г.Шевченку. Людина з 

великої літери, чиє ім’я оспіване і змальоване у багатьох книжках: чи то збірка 

віршів, чи то підручник або стенд у музеї. Сьогодні важко знайти місто, у якому не 

було б вулиці чи хоча б провулка, названих на честь Шевченка. 

Здавалося б, відома на весь світ людина має бути щасливою і заможною. Та якщо 

придивитись до його портрету, хіба можна побачити у Шевченківських очах іскру, 

яка зазвичай присутня у захоплених мистецтвом людей? Її згубила тяжка доля, що 

довелося прожити людині, яку ніхто не цінував та змушували жити в неволі та в 

усьому коритися пану. 

Саме про це, серед іншого, йшлося під час цього незвичайного, але цікавого 

уроку. Учні, затамувавши дихання, слухали історію про гірку долю великого майст-

ра слова, натхненно читали невмирущі вірші,  переймалися співчуттям до знедоле-

них персонажів поем та гордістю за свою землю, що дала світові великого літерату-

рного генія. 

2 вересня 2013 року в гімназії відбулася трансляція телевізійного уроку відпо-

відно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року №1234, 

присвяченого 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 
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Метою проведення першого уроку є пізнання учнями постаті Великого Кобзаря, 

актуальності його творчості; виховання любові до рідного краю; пробудження 

національної самосвідомості; патріотичне виховання і розвиток почуття гордості за 

свій народ та державу; узагальнення знань з історії та культури українського народу, 

його традицій, звичаїв і обрядів; формування готовності здобувати якісну освіту і 

добрими справами збагачувати Україну. 

На урок до 11-А класу завітали директор Кузьминець Л.П. та начальник управлі-

ння дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради Пархоменко І.М. 

Вона привітала учнів з початком нового навчального року, побажала успіхів у 

навчанні і складанні майбутніх іспитів. Після перегляду телевізійного уроку Ірина 

Миколаївна звернулася до старшокласників з проханням по-своєму відчути і 

зрозуміти Тараса Григоровича, час і обставини, в яких він творив і які не вплинули 

на його погляди та їх репрезентацію в його творчості. 

11 вересня 2013 року учням 6-А класу під час проведення чергового уроку 

Дарницької податкової інспекції на податкову тематику начальник управління 

доходів та зборів з фізичних осіб Малій С.В. розповіла про основні засади побудови 

податкової системи. Світлана Володимирівна зазначила, що саме сумлінні платники 

податків з високим рівнем податкової культури спроможні забезпечити формування 

дохідної частини бюджету, що є запорукою ефективного розвитку держави. Після 

вступного слова урок з учнями продовжився у формі бесіди. На завершення Малій 

С.В. побажала всім учням наснаги в навчанні та невичерпного ентузіазму для 

досягнення поставлених цілей та запропонувала написати твір на тему: «Що таке 

податки?», а кращі роботи учнів відзначені грамотами та цінними подарунками. 17 

вересня 2013 року начальник управління обслуговування платників податків ДПІ у 

Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві Фесенко В.А. відвідав 8-А клас. 

Урок розпочався у лекційній формі. Валентин Анатолійович розповів учням про 

податки, права та обов’язки кожного громадянина та малий бізнес, також учні 

ознайомились з професією працівника податкової інспекції, що викликало велике 

зацікавлення у тих, хто своє майбутнє пов’язує з роботою в Міністерстві доходів і 

зборів України. На завершення Фесенко В.А. побажав всім учнями побільше 

оптимізму, натхнення та наполегливості. 

19 вересня 2013 року в гімназії для учнів 9-А класу відбулася презентація 

підручника «Основи податкових знань» 9 клас (автори: Калач Г.М., Коваленко 

Ю.М., Забарна Т.А., Мискіна О.О.), розроблений для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Підручник представили начальник ДПІ у Дарницькому районі ГУ Мін-

доходів у м. Києві – Шамчук Ж.І. та начальник управління освіти Дарницької 

районної у місті Києві державної адміністрації – Тимченко С.М., які у своїй промові 

зазначили, що виховувати податкову правосвідомість населення необхідно вже у 

школі шляхом багаторічного, поступового формування податкової грамотності, 

тому даний курс, який вводиться у новому навчальному році розширить світогляд 

школярів, збагатить їх лексику поняттями з сфери оподаткування, економіки і права. 
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Вчитель правознавства Конопля Н.А., наголосила, що введення нового курсу 

«Основи податкових знань» полягає в тому, що учні повинні усвідомлювати 

необхідності сплати податків до державного бюджету України. Оскільки податки є 

найбільш вагомим бюджетоутворюючим джерелом. Саме сумлінні платники 

податків з високим рівнем податкової культури спроможні забезпечити формування 

дохідної частини бюджету, що є запорукою ефективного розвитку держави. Учні 

повинні усвідомити, що податки – це необхідний елемент податкової системи, тому 

сплачувати податки – це почесний обов’язок кожного громадянина. 

З початку навчального року працівники ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндо-

ходів у м. Києві часто відвідують гімназію та проводять пізнавальні конкурси та 

читають лекції на податкову тематику. 10 жовтня 2013 року для учнів 9-А класу 

відбувся відкритий урок-лекція за участі завідувача сектору контролю за 

обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДПІ у Дарницькому районі ГУ 

Міндоходів у м. Києві Шершунович Н.А. Наталія Анатоліївна розпочала урок з 

лекції про Конституцію України, про систему оподаткування. Згодом учнів захопила 

розповідь та тематика лекції, що в свою чергу вплинуло на активність школярів. 

Учні приймали участь у обговоренні та ставили багато питань, на які Шершунович 

Н.А. надала вичерпні відповіді. Вона розповіла учням, що справляння акцизного 

податку регламентується розділом VI Податкового кодексу України. У ході лекції 

учні дізналися, що саме входить до підакцизних товарів, та які ставки акцизного 

податку, визначені в Податковому кодексі України, не є постійними, а щорічно 

переглядаються. На завершення Наталія Анатоліївна побажала всім учням гарних 

оцінок та побільше наполегливості. 

Учні 8–В класу з вчителем української мови Шиленко І.І. провели усний журнал 

«Українська мова – наш скарб». Згадали славнозвісних просвітителів слов’ян – 

Кирила та Мефодія, розповіли про видатного давньоруського письменника – 

літописця Нестора, ознайомили з історією їх життя про виникнення свята - Дня 

української писемності та мови, ознайомили учнів з історією виникнення письма, 

з’ясували витоки нашої мови. Упродовж всього уроку учні були дуже зацікавлені 

історією, занепадом та відродженням української мови. Наприкінці заходу також 

була проведена невеличка вікторина з питаннями до Дня писемності на які учні з 

задоволенням відповідали. Всім дуже сподобався захід, і учні зрозуміли, що 

потрібно не цуратися рідної мови, адже це мова нашого народу. 

9 листопада 2013 року, коли православна церква вшановує пам`ять преподобного 

Нестора Літописця, ми святкуємо День української писемності і мови. У кожному 

класі були проведені інформаційні години,  з яких учні почерпнули інформацію про 

Нестора Літописця – автора «Повісті минулих літ». В актовій залі відбулося свято 

«Мово рідна, слово рідне». Ведучі свята розповіли про Кирила і Мефодія – 

славнозвісних просвітителів, творців слов`янської абетки, про найвідоміші пам`ятки 

того часу, зокрема «Повість минулих літ», «Слово про похід Ігорів», «Повчання 

Володимира Мономаха», про тернистий шлях, яким пройшла наша мова. Згадали 

про таких відомих письменників, як Іван Котляревський, Григорій Квітка-
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Основ`яненко, Тарас Шевченко. На святі звучали пісні та вірші про мову. Також 

була показана інсценізація за твором М.Старицького «За двома зайцями». 

Свято показало, що рідна мова - запашна, квітуча, милозвучна, що вона гордо 

звучить і зі шкільної лави, із президентського крісла, чути її на вулицях міста і на 

високих трибунах. 

Свято української писемності та мови було запроваджено в нашій країні 9 

листопада 1997 року, цього дня православна церква вшановує пам’ять святого 

преподобного Нестора-літописця. Він був послідовником знаменитих Кирила та 

Мефодія — творців слов'янської писемності.  

Впродовж кількох століть український народ привчали до думки про нібито 

«вторинність» української мови, ретельно приховуючи від українців величезний 

масив української ж писемності, історії та культури, яка сягає глибокої давнини і 

нараховує багато тисячоліть. 

В День української писемності та мови традиційно проводяться різноманітні 

заходи в школах та вузах. Всі вони присвячені темі писемності та грамотності. У цей 

день зазвичай пишуть диктанти, проводять тематичні вікторини та  олімпіади з 

української мови.          

Гімназія «Діалог» не стала винятком. У нашому навчальному закладі в цей день 

усіх учнів, вчителів та батьків зустрічали учні 5-В класу. Вони всіх вітали з цим 

чудовим святом та роздавали листівки, які всім нагадували, який сьогодні день. У 

вестибюлі демонструвався фільм про значимість рідної мови. На уроках української 

мови розповідалось про походження рідної мови та її розвиток. Учнями всіх класів 

були виготовлені газети до цього свята. Також в цей день був проведений конкурс 

поезій рідною мовою «Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема». 

Хочеться стати на коліна перед рідною мовою - мовою Матері моєї - і благати її 

повернутися до рідної хати, возродитися, забуяти нетлінним скарбом, віщим і 

вічним Словом від лісів - до моря, від гір до степів... 

18 лютого 2014 року учні 9–Б та 11-А класів відвідали Березанський краєзнавчий 

музей. У музеї знаходиться цікаве зібрання матеріалів і предметів з етнографії та 

культури східної Київщини. 

Славиться місто Березань тим, що в 1843 році сюди двічі приїздив Т.Г.Шевченко. 

Він відвідав етнографа Л.Я.Лукашевича, автора збірки «Малорусские и червоно-

русские думы и песни».  У цьому містечку він написав і свій вірш «Розрита могила», 

в якому з болем у серці говорить про долю. 

Цікаву екскурсію по музею провела директор, заслужений працівник культури 

України Рих Г.Л. Не дивлячись на те, що їй 92 роки, Галина Лаврентіївна повна сил. 

Діти були під великим враженням від її розповіді та її енергії в такому віці. Учнями 

та вчителями гімназії до музею була подарована книга «Шляхами Тараса 

Шевченка». Всі були задоволені від зустрічі та проведеної екскурсії. Учні дізналися 

багато нового як про місто, так і про перебування Шевченка в ньому. 

Є дні, що минають і непомітно зникають. Нічого не залишають по собі, нічого не 

знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Україна у 
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долі своїй має такий день – 9 березня. З минулого віку і до нашого часу, і далі – у 

майбутнє. Це день, який явив світові Шевченка – великого сина великого народу.  

З нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка 4 березня в гімназії  було 

проведено конкурс читців Шевченкової поезії «Через віки звучить Тараса 

слово!». У конкурсі брали участь учні 5-11 класів. Переможцями стали: 

 5-6 класи: I місце -  Афанасьєва Катерина (5-Г), II місце – Кадькаленко Дарія 

(5-В), Здорова Соломія (5-В), Трохименко Анна (5-Б), Локтєва Катерина (5-А), 

III місце – Гарбузюк Вероніка (5-В), Хвостик Анастасія (5-А); 

 7-8 класи: II місце – Дзізінський Микола (7-В), III місце – Мазуренко Микита 

(7-В); 

 9-11 класи: I місце – Біньковська Анастасія (10-Б), II місце – Гандарук 

Анастасія (10-Б), Курас Катерина (11-Б), III місце – Ястремська Тетяна (9-А). 

Постать Тараса Шевченка зростає в нашій свідомості і в очах культурного світу з 

року в рік. Новознайдені матеріали, нові праці про життя і творчість поета, невтомна 

боротьба за Шевченка в Україні й на чужині – все це поволі звільняє образ нашого 

пророка від фальшування спотворення, які уперто проводить ворог від появи першо-

го «Кобзаря» (1840) й донині. Та ніякі заходи не в силі применшити його значення 

для нас, для історії України та для літературної  скарбниці  та світової літератури.  

Його твори перекладені на десятки мов світу, його книга поезій «Кобзар» і нині 

щороку перевидається тиражами від 100 тисяч до 300 тисяч примірників. А кількість 

побудованих йому пам’ятників перевищила 1100. Вони збудовані в Україні не 

тільки в містах, а й у багатьох селех. Стоять пам’ятники Шевченкові також у Канаді, 

Америці, Франції, Бразилії, росії та інших країнах світу. 

Відзначаючи 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка в гімназії пройшли такі 

заходи: виставка дитячих малюнків «І оживе Тарасове святеє слово», бібліотечний 

урок «Тарас Шевченко. Літературна та мистецька спадщина», літературно-музична 

композиція «Шевченко і любовна лірика». 

5 березня 2014 року пройшло Шевченкове свято «Кобзаревими шляхами». До 

актової зали запросили учнів 6-7 класів. Ведучі дуже цікаво розповіли про життєвий 

шлях Т.Г.Шевченка. А з творчістю Великого Кобзаря ознайомила присутніх член 

Спілки письменників, Лауреат премії ім. В.Симоненка О.І.Страшенко. 

На святі також виступили учні, які брали участь у районному конкурсі «Шевченко 

мовами світу», Радзієвська Анастасія та Короткий Ростислав. Вони прочитали вірші 

польською та англійською мовами. А в підтвердження того, що Шевченків світ в 

буянні мов, в сплетінні нації Ольга Іванівна Страшенко прочитала вірші Шевченка 

румунською та білоруською мовами. Весь захід супроводжувався мультимедійною 

презентацією. 

12 березня 2014 року учні 9-Б класу під керівництвом вчителя української мови та 

літератури Сердюк А.М. провели тематичний урок «Жіноча доля в житті Тараса 

Шевченка», присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. 
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Учні читали автобіографічні вірші «Мені тринадцятий минало», співали пісні 

«Реве та стогне Дніпр широкий», «Засвистали козаченьки», «Два кольори» та інші, 

що й досі невмирущі та популярні в народі. 

Майже усі учасники були одягнені у вишиванки, усім сподобалася атмосфера, 

пануюча у кабінеті народознавства. 

Такий нетрадиційний підхід до творчості поета та подробиці з приватного життя 

показали Тараса Шевченка невідомого широкому загалу. Це була звичайна людина, 

із усіма притаманними їй слабкостями. Втім його талант, виплеканий в Україні, дає 

повне право називати його непересічною особистістю та справжнім сином свого 

народу.  

13 березня 2014 року в нашій гімназії проводився захід «Шляхами Тараса», 

присвячений 200–річчю з дня народження відомого українського діяча, поета та 

художника – Т.Г.Шевченка.  

До актової зали було запрошено учнів 8-9 класів. Висвітлювалося дитинство 

письменника, велику увагу було звернено на поему «Гайдамаки» та події часів 

Коліївщини. У вигляді сценок були продемонстровані діалоги маленького Тараса з 

дідусем, що розповідав йому про гайдамаків, та з самою Україною. Чудові вірші 

проймали душу, допомагаючи ще більш яскраво  уявити життя Шевченка. 

Захід дав змогу учням ближче познайомитися з життєвим шляхом Тараса 

Григоровича, зокрема дитинством, та вшанувати його в нашій гімназії.  

20 березня пройшло літературно-музичне свято «Тарас Шевченко – частина серця 

українця». До актової зали були запрошені учні 9-11 класів. Глядачам були показані 

уривки з дитячих та юнацьких років Т.Г.Шевченка. Звучали вірші великого поета та 

лунали пісні на слова Кобзаря. Ансамбль дівчат 10–А класу виконав українські 

народні танці. Весь захід супроводжувався мультимедійною презентацією.  

Традиційним у нашій гімназії стало проведення в перші дні весни декади 

української мови та літератури, а також Днів пам'яті Т.Г.Шевченка. Цього року ми 

теж не відійшли від традиції і вшанували нашого славного Кобзаря.  

Місто Канів, Черкаської області, пов’язане з пам’яттю про великого українського 

поета, художника, мислителя Тараса Шевченка, з його могилою на Чернечій горі та 

літературно-меморіальним музеєм. Учні 7-Г та 9-Г класів з класними керівниками 

Буряк Валентиною Анатоліївною та Колісник Альоною Василівною здійснили 8 

травня 2014 року поїздку історичними місцями, де виникло козацтво і почалася 
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найяскравіша доба української історії. Це була гарна можливість вклонитися 

Кобзареві та насолодитись фантастичними краєвидами Дніпра з канівських висот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    І ось ми біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Звідси, з гори, відкривається велична 

панорама – унизу повільно несе свої води широкий Дніпро, про який письменник 

Микола Гоголь писав: «Рідко який птах долетів до середини цієї ріки, а за Дніпром, 

скільки бачить око – тягнуться зелені масиви лісів та гаїв. Ліворуч річку перетинає 

гребля Канівської ГЕС, а праворуч – первісні дніпровські береги, порослі вербами та 

верболозами». Екскурсовод розповіла, що спочатку, після перепоховання Т.Г.Шев-

ченка у травні 1861 року, на його могилу поставили чотириметровий дубовий хрест, 

який простояв понад 20 років, і котрого прибрали, бо почав уже підгнивати. У 1882 

році замінили на білий металевий хрест, який було видно навіть з пароплавів, що 

пропливали Дніпром. Лише 1 липня 1923 року відбулося відкриття нового пам’ят-

ника – стовпець-бюст на уцілілій основі пам’ятника-хреста. А через десять років на 

Тарасовій горі розпочали будувати Національний музей – пам’ятник Т.Г.Шевченку. 

У 1939 році скульптор Матвій Манізер, німець за походженням, став творцем того 

пам’ятника на могилі Т.Г.Шевченка, який ми бачимо зараз – постать нашого 

Великого Кобзаря, високо піднесена вгору нашого Великого Кобразя, високо 

піднесена вгору, без постаменту зліт її сягає 6 м 20 см. На пам’ятнику викарбовано 

дату народження та смерті поета (1814–1961), а також рядки з його «Заповіту»: «І 

мене в сім’ї великій, В сімї вольній, новій, Не забуте пом’янути Незлим тихим 

словом…» А потім учні відвідали Канівську Успенську церкву. З меморіальної 

дошки вони дізналися, що собор закладено 1144 року Всеволодом Ольговичем – 

батьком Святослава Всеволодича. Неподалік Канівської Успенської церкви – 

меморіал воїнам-визволителям землі Канівської у роки війни 1941-1945 рр., стоїть 

пам’ятник одному з захисників Канева, який тут загинув восени 1941 р., відомому 

дитячому письменникові Аркадію Гайдару. І наостанок подорожі до Канева 

гімназисти поїхали греблею Канівської ГЕС, помилувалися широчезним, як море, 

Канівським водосховищем і, сказавши «До побачення, Тарасе Григоровичу, до 

нових зустрічей, Каневе!», вирушили до Києва. Цю подорож на Тарасову гору учні і 

вчителі не забудуть ніколи! А вірші поета стали для них ще цікавішими і ріднішими. 

3 квітня 2014 року учні 7-Г класу з класним керівником Буряк В.А. побували в 

бібліотеці №133 на краєзнавчій годині «Нехай рідна Дарниця у щасті буя – у тім 

нагорода і втіха моя». Учні зацікавилися фактами про станції метро нашого 
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району, про так звану «Книгу рекордів Дарниці» та інформацією про вулиці 

Дарниці, на честь кого вони названі.  

Людина i праця, людина i пiсня, людина i витвiр мистецтва - це все вiчне, без-

смертне, щось своєрiдне i глибоко вражаюче. Наш український народ працьовитий, 

щедрий на таланти, здiбний, обдарований. Якщо працювати - то до сьомого поту, 

якщо спiвати - то дзвiнко, якщо творити щось - то неповторно, захоплююче. З 

далекого минулого прийшло до нас  рукоділля - в’язання, вишивання, ткацтво. 

Виникло воно з любові до рідної землі і батьківської оселі. Одному з видів 

українського народного мистецтва – вишивці, було присвячене наше свято. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 квітня 2014 року учні гімназії та їх батьки мали змогу поринути в чудовий світ 

мистецтва та культури нашого народу. Різноманіття 

вишиванок, як в глядацькій залі так і на сцені, 

додавало особливої колоритності нашому 

святкуванню. Як завжди наші діти виконували 

українські пісні та таночки, а також своїми руками 

створили виставку писанок. 

Щасливі усмішки, гучні оплески і просто гарний 

настрій панували на святі, то ж маємо надію, що 

саме такі заходи стануть основною запорукою патріотичного виховання наших 

дітей, адже саме вони майбутнє нашої квітучої держави.   

Переважна більшість учнів та вчителів в цей день прийшли в гімназію у 

вишиванках, дівчата – у віночках з різно-кольоровими стрічками. 

20 травня 2014 року учні 6-А та 7-А класів отримали можливість поринути у світ 

дивовижного буття великого всесвітньовідомого українського Кобзаря, митця та 

поета Тараса Григоровича Шевченка. В рамках проекту «Шевченківські пам’ятні 

місця» діти відвідали мальовничі села, у яких, власне, і провів свої дитинство та 

юність маленький Тарас. Насамперед, вихованці гімназії опинилися у селищі із 

безмежними краєвидами та затишною атмосферою – Моринцях.  
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Недаремно їхня подорож почалась саме звідти, адже там бере початок 

Шевченкове коріння: у невеличкій білявій хатинці, що прикрашає охайний 

чумацький двір, жив дідусь Тараса Григоровича. Там минало дитинство матері 

поета. Здавалось, що у тій хатинці усе стоїть на своїх місцях: образи, до яких 

прихилявся кожен, хто завітав у гості, рушник, що уособлював обличчя та характер 

господині, піч, що слугувала і в якості приладу для опалення, і в якості додаткового 

спального місця, і в якості сучасної духової шафи. Усе поєднувалось у єдине 

гармонійне ціле – скромну, але вишукану оселю українського чумака. Так-так, 

чумака. Дід Яким нерідко подорожував далекими шляхами у пошуках солі. Саме у 

селі Моринці 9 березня 1814 року і народився відомий майстер слова Тарас 

Григорович Шевченко. Після цієї визначної події родина Шевченків, а саме: батько 

Григорій та мати Катерина із дітьми Катериною, Марією і Микитою та на руках із 

маленьким немовлятком на ім’я Тарасик прожили у тій хаті недовго. Минуло кілька 

років до того, як сім’я переїхала до відомого села Керелівки. Назва населеного 

пункту походить від діяльності місцевих жителів, які безупинно виготовляли 

дерев’яні «керели» - прилади для просіювання зерна. Саме там діти і продовжили 

пізнавати усі радості та лиха життя Шевченка. А одним із найсуворіших 

випробувань долі, що випали на Тарасовому шляху саме тут була загибель матері, 

яку поховали за верству від самої оселі родини Шевченків у Керелівці. Цей будинок 

був споруджений на кошти дідусів Тараса, які намагались хоча б якось підтримати 

багатодітну родину. Згодом, у засланні, чоловік згадуватиме запашні вишневі сади 

коло хати, які так дертимуть йому душу, щоразу нагадуючи про рідну домівку. На 

жаль, у якусь мить будинок не витримав могутнього поштовху грози, яка повністю 

спалила його. На тому місці, де розташовувалась хатинка Шевченка, наші сучасники 

встановили пам’ятник із мандруючим далекими незвіданими світами Тарасом 

Григоровичем, а неподалік від нього відбудували будівлю – точну копію 

батьківської хати Тараса Григоровича у Керелівці. На присадибній ділянці рідної 

оселі поета звели музей, присвячений його творчості та життєпису. Про Шевченкові 

вдачу та характер оповідають нам безліч тогочасних світлин, ікон, рушників, меблів, 

картин, збірок. Присутнє тут навіть ліжко типу того, на якому, будучи солдатом у 

засланні, спочивав чоловік. Кілька унікальних витворів, плодів людської 

працелюбності зібрано під єдиним дахом, адже, наприклад, цілий стенд у музеї 

присвячений світлинам нащадків митця, які не один рік збирав місцевий житель, 

ретельно досліджуючи родинне дерево поета. А ще одну зі стін музею прикрашає 

робота майстрині, що вишивала її протягом кількох місяців – портрет Тараса 

Григоровича. Дивною особливістю цієї картини є те, що у якій би точці кімнати Ви 

б не опинились, очі Шевченка завжди споглядатимуть на Вас. Мабуть, після цієї 

подорожі усі учні, що помандрували життєвими шляхами Шевченка, без сумнівів 

зможуть пообіцяти берегти та нести крізь віки культурну спадщину, яку залишив 

нам видатний український поет, драматург, художник та й просто душевна людина, 

понівечена нещасною долею, Тарас Григорович Шевченко. Тож будьмо гідними 

жителями Батьківщини видатної.  
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Дарниця… Слово яке чудове. Водночас дзвінке і лагідне, тепле як зігріта 

весняним сонцем земля. Земля, що принесла себе і своє багатство у дар людям, що 

віками дбає про них, любовно наділяючи кожного своєю життєдайною силою. Земля 

і люди Дарниці – нерозривний, скріплений спільними радощами і єдиним болем, 

освячений тисячоліттями союз. Не раз і не два за 

добу, часом трагічну історію краю доводилося 

дарничанам доводити своє споконвічне право вільно, 

а отже щасливо жити на цій землі. Тому гортаючи 

сьогодні сторінки історії Дарниці не забуваємо 

згадати тих, хто все своє життя вірно і самовіддано 

служив їй.  

Кризові процеси, що відбуваються в соціально-

економічній сфері  та в політичній сфері діяльності нашої держави, призвели до 

ускладнення криміногенної ситуації, зміни структури злочинності та зумовили 

виникнення нових форм і способів учинення протиправних діянь. 

На сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації 

основних сфер життєдіяльності населення. Збільшується кількість вчинених злочи-

нів із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, тяжкі і особливо тяжкі злочини 

здійснюються з нечуваною жорстокістю, стрімко зростає кількість правопорушень у 

сфері економіки. 

Недосконалість системи реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей, 

спричиняють збільшенню злочинів, учинених повторно. 

Поширення дитячої бездоглядності, зокрема послаблення функції сім’ї, 

зменшення кількості позашкільних гуртків і секції за місцем проживання призводять 

до збільшення кількості правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участю, 

випадків утягнення дітей дорослими у злочинну діяльність. 

В гімназії «Діалог» розуміють, що активну в правовому відношенні людину 

потрібно формувати змалку, особливо в шкільному віці. Перед школою стоїть 

завдання розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу 

відповідальність перед суспільством і державою, виховати молодих людей в дусі 

безумовного дотримання норм права і моралі. 

В гімназії «Діалог» видані накази: 

 «Про підсумки проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права», 

«Про проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права»; 

 «Про підсумки проведення «Тижня ЮНЕСКО» в гімназії «Діалог»; 

 «Про підсумки проведення «Тижня захисту прав дітей, попередження 

жорстокості та насильства»; 

 «Про проведення тижня захисту прав дітей, попередження жорстокості та 

насильства»; 

 «Про підсумки проведення «Місячника правових знань та профілактики 

дитячої бездоглядності, правопорушень і негативних явищ в учнівському 

середовищі»; 
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 «Про профілактику бездоглядності правопорушень алкоголізму, наркоманії і 

СНІДу серед учнів гімназії «Діалог»»; 

 «Про створення комісії по профілактиці правопорушень»; 

 «Про проведення місячника правових знань, профілактики дитячої 

бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі 

в гімназії «Діалог»; 

 «Про попередження проявів жорстокості серед учнів гімназії та забезпечення 

захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства»; 

 «Про заборону користування мобільними телефонами і планшетами під час 

навчально-виховного процесу; 

 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів гімназії». 

 «Про заборону паління в гімназії «Діалог»; 

 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства»; 

 «Про проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної та антитютюнової 

пропаганди»; 

 «Про підсумки проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної та 

антитютюнової пропаганди». 

В гімназії «Діалог» розроблені заходи: 

 комплексний план заходів гімназії «Діалог» щодо превентивного виховання 

учнів на 2013-2015 роки; 

 план заходів по забезпечення соціального захисту учнів на 2013-2014 н.р.; 

 план заходів в гімназії «Діалог» по попередженню вживання алкоголю, палін-

ня та ведення здорового способу життя на 2013-2014 н.р.; 

 заходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів гімназії 

«Діалог» на 2013-2014 н.р.; 

 план заходів гімназії «Діалог» щодо профілактики правопорушень серед дітей 

та учнівської молоді на період до 2015 року; 

 заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілак-

тичної роботи в гімназії у 2013-2014 н.р.; 

 план заходів щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного 

або психічного насильства та попередження проявів жорстокості серед учнів 

гімназії «Діалог» на 2013-2014 н.р.; 

 план заходів профілактики в гімназії «Діалог» ксенофабських та расистських 

проявів серед учнівської молоді на 2013-2014 н.р.; 

 план заходів щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності та 

негативних явищ в учнівському середовищі гімназії на 2013-2014 н.р.; 

 план заходів на виконання концепції громадського виховання учнів в гімназії 

«Діалог» на 2013-2014 н.р.; 

 аходи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед учнів гімназії 

«Діалог» на 2012-2015 роки; 
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 план роботи по превентивному вихованню дітей та підлітків гімназії «Діалог» 

на 2013-2014 н.р. 

На виконання загальнодержавної програми «Національний план дії щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Національної 

програми правової освіти населення, Затвердженої Указом Президента України від 

18.10.2001 року №992, Концепції реалізації державної політики у сфері профілак-

тики правопорушень на період до 2015 року, Затвердженої розпоряджень-ням 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1209-р та на виконання наказу 

управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 

18.09.2013 року №286 «Про проведення місячника правових знань, профілактики 

дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середо-

вищі в навчальних закладах району, згідно наказу по гімназії «Діалог» від 

23.09.2013 року №233 та з метою поглиблення правових знань учнів, попередження 

правопорушень і негативних явищ в учнівському середовищі з 01 по 31 жовтня 2013 

року проводився місячник правових знань та профілактики дитячої бездоглядності, 

правопорушень і негативних явищ в учнівському середовищі.  

Активну в правовому відношенні людину потрібно формувати з малку, особливо 

в шкільному віці! Перед школою стоїть завдання розширити правові знання молоді, 

сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і державою, 

виховувати молодих людей в дусі безумовного дотримання норм права і моралі. 

На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Національної 

програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 

18.10.2001 року №992, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 03.08.2012 року №888 «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики 

правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», наказу 

управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 

18.09.2013 року №286 «Про проведення місячника правових знань, профілактики  

дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському 

середовищі в навчальних закладах району», згідно наказу по гімназії від 23.09.2013 

року №233 «Про підсумки проведення місячника правових знань та профілактики 

дитячої бездоглядності, правопорушень і негативних явищ в учнівському 

середовищі» та з метою поглиблення правових знань учнів, попередження 

правопорушень та негативних явищ серед школярів району з 01 по 31 жовтня 2013 

року проводився місячник правових знань та профілактики дитячої без догляд-

ності, правопорушень і негативних явищ в учнівському середовищі. 

Багато цікавих заходів в програмі місячника провели класні керівники 9-их 

класів: Конопля Н.А., Таранченко О.М., Слєпакова Н.І, Колісник А.В.; 10-их класів: 

Куценко В.В., Заболотна С.І., Кушнір В.С., Тихоненко Ю.М. – 5-В класу, Корнелюк 

Т.Є. – 6-В класу, Зборовська О.В. – 6-Г класу, Гаврилюк Ж.М. – 7-А класу. 
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Протягом місячника класні керівники провели виховні години «Права і обов’язки 

громадян України» - 5-7 класи, «Закон і підліток – 8-9 класи та «Ми і Закон» - 10-11 

класи. 

09 жовтня соціальний педагог Малецька С.О. провела соціальні диктанти: 

 «Право і Закон» з учнями 7-В класу;  

 «Неправомірна поведінка» з учнями 7-Б класу.  

17 жовтня 2013 року проведено зустріч учнів 10-Б та 10-В  класів з оперу повно-

важеним кримінальної міліції Дарницького РУ МВС в м. Києві Хомюком Ю.І. 

18 жовтня 2013 року вчитель права Конопля Н.А. провела перегляд фільму 

«Історія прав людини» з наступним його обговоренням. 

24 жовтня 2013 року проведено засідання Ради з профілактики правопорушень, на 

якому розглянуто поведінку учня 10-А класу Хвістані Іллі. На засідання були 

присутні мама Іллі та Хомюк Ю.І. 

Вчитель права Конопля Н.А. провела правові бесіди з учнями:  

 «Немає прав без обов’язків» - 5-А класу;  

 «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей» - 6-А класу; 

 «Державні символи України» - 7-А класу; 

 «Я – громадянин і патріот держави» - 8-А класу; 

 «Твоя правова культура» - 9-А класу.   

Педагог-організатор Жук М.О. провела засідання навчально-виховної комісії Ради 

учнівського самоврядування «Правила внутрішнього розпорядку – Закон життя 

гімназії». В гімназії відбулася зустріч учнівського самоврядування з адміністрацією 

гімназії на тему: «Керівні документи, що регламентують діяльність гімназії». 

Значну роботу в програмі місячника провела психолог Мадян М.О. та соціальний 

педагог Малецька С.О. Вони провели бесіди «Психологічні причини вживання 

нікотину», «Історія виникнення тютюнопаління» з учнями 9-их класів.  

Соціальний педагог Малецька С.О. провела:  

 практичне заняття «Мої права і права інших людей» з учнями 5-их класів; 

 практичне заняття «Вплив однолітків – як причина тютюнопаління» з учнями 

8-Б класу;  

 переглянула фільм «Станція призначення – життя» з учнями 11-их класів; 

 перегляд відео-лекції «Вся правда про наркотики» з класними керівниками та 

розглянули питання профілактики психоактивних речовин.  

    Психологом та соціальним педагогом організовано консультативний пункт для 

батьків з питань труднощів у сімейному вихованні.  

В жовтні місяці знову запрацювала юридична клініка, яку ведуть для учнів 

студенти та викладачі Національної Академії МВС України.  

Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. разом з психологом Мадян 

М.О. та соціальним педагогом Малецькою С.О. провели методичну нараду з 

класними керівниками з питань роботи з учнями, які потребують додаткової уваги. 

Класним керівникам дані рекомендації по вивченню особистості дитини та 
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складання психолого-педагогічної характеристики. Протягом місяця проводився 

контроль за відвідуванням уроків учнями, запізнень ними на перші уроки. 

Завідуюча бібліотекою №133 Іваненко К.Г. та класний керівник 11-А класу 

Крижанівська О.Б. провели з дітьми круглий стіл «Права дитини - право на 

майбутнє». 

Значну роботу в програмі місячника провів заступник директора з виховної 

роботи Свирида А.В. провів виховні бесіди в 5-их класах, 6-Г, 9-А та 9-Б класах. З 

учнями проведено обмін думками з питань дотримання внутрішнього розпорядку 

роботи гімназії, виконання вимог, Статуту гімназії, дотримання Положення про 

шкільну форму для учнів гімназії. Переглянуто та доповнено «Єдині вимоги до 

учнів гімназії», які затверджені на педагогічній раді. 

Матеріали проведення місячника розміщені на сайті гімназії та в багатотиражній 

газеті ради учнівського самоврядування «Велика перерва». 

Активно допомогла в проведені місячника завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. 

Вона поновила літературу в постійно діючому куточку з проблем негативних явищ 

серед неповнолітніх, надавала допомогу класним керівникам в підготовці бесід. 

 На виконання Плану заходів  щодо профілактики правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді на період до 2015 року, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. №888, Плану заходів з 

формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у 

суспільстві, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 11.06.2012 року №677, Плану заходів щодо реалізації Національної 

кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року №1312, Плану заходів  

щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 р. №827, 

наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації 

від 07.11.2013 року №329 «Про проведення тижня захисту прав дітей, попередження 

жорстокості та насильства», з метою поглиблення правових знань учнів, поперед-

ження негативних явищ в учнівському середовищі та наказу по гімназії від 

14.11.2013 року №305 «Про проведення тижня захисту прав дітей, попередження 

жорстокості та насильства» в період з 18 по 24 листопада 2013 року проведено 

тиждень захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства. Тиждень 

проходив у відповідності з планом заходів. 

19 листопада 2013 р. вчитель права Конопля Н.А. провела з учнями 5-А класу 

відео-лекцію «Право дитини на щастя». В цей же день відбулося засідання 

юридичної клініки «Кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення 

прав дитини», яке провели студенти Академії МВС. 

20-21 листопада 2013 р. психолог Мадян М.О. та соціальний педагог Малецька 

С.О. провели з учнями 6-их класів урок-тренінг «Ненависть. Агресія. Насильство. 

Як уникнути?». 
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 Протягом тижня класні керівники 5-11 класів опрацювали з учнями правила для 

учнів гімназії та п.42, 43 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року №964. 

20 листопада 2013 року соціальний педагог Малецька С.О., психолог Мадян М.О. 

та вчитель права Конопля Н.А. провели тренінг з педагогами гімназії «Школа без 

насильства».  

21 листопада 2013 р. редколегія газети під загальною редакцією вчителя права 

Коноплі Н.А. випустили черговий номер правничої газети «Феміда».  

Вчитель образотворчого мистецтва Долгіх В.О. провів конкурс малюнків «Я 

захищаю свої права». Кращими виявились роботи: Войтенка Дмитра – 10-А клас, 

Марач Олени – 10-Б клас та Берегового Тараса – 10-В клас. 

Класні керівники 9-11 класів разом з учнями переглянули відеофільм «Станція 

призначення – Життя». 

Практично в кожному класі протягом тижня проведено по кілька заходів 

направлених на попередження жорстокості та насильства. 

Соціальний педагог Малецька С.О. разом з ученицями 9-Б класу Луценко 

Олександрою і Лазько Ілоною висвітлили питання «Право на безконфліктне 

середовище». 

Дуже цікаво пройшла практична частина диспуту в якій пропонувалося два 

питання: «Сторінками Конвенції ООН про права дитини» і «Зв'язок між правами та 

обов’язками». Учні гімназії та гості розповіли про Конвенцію ООН «Про права 

дитини», виразили своє бачення про зв'язок між правами та обов’язками. 

Перед учасниками диспуту виступила директор Фонду «Молодь за права 

людини» Світлана Матузова. 

З промовою «Права людини як авторитет діяльності держави» виступив викладач 

Університету права Національної Академії Наук України, кандидат юридичних 

наук, завідуючий юридичною клінікою «Фенікс» Різник В.С. Як підсумок заходу 

учні на великому листі ватману написали свої побажання «Я обираю право на …» 

В роботі диспуту прийняли участь директор гімназії «Діалог» Кузьминець Л.П. та 

провідний спеціаліст відділу виховної роботи управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації Бекещенко В.Г. 

Протягом тижня всі класи прийняли участь у виготовленні фото колажу 

«Культурна спадщина ЮНЕСКО в Україні» Найкращою визнана робота учнів 5-Б 

класу, класний керівник Толстенко Л.М. 

Класний керівник 9-Б класу Таранченко О.М. провела на виховній годині усний 

журнал «Історія та сьогодення України в ЮНЕСКО». 

Вчитель образотворчого мистецтва Долгіх В.О. та вчитель інформатики 

Зборовська О.В. з учнями виготовляли вітальні листівки «Україна – ЮНЕСКО – 60 

років». Найкращими роботами визнані листівки, які виготовили Щупляк Олена (9-Б) 

та Михалюк Олександра (9-Б). Ці роботи передані до управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації для відправлення в штаб-квартиру 

ЮНЕСКО в м. Париж. 
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В програмі тижня Рада учнівського самоврядування (голова ради Білошапка 

Анна, учениця 9-Б класу) разом з педагогом-організатором Жук М.О. провели 

бліцопитування учнів «Я обираю право на …» (три приорітетні права). Результати 

опитування розміщені на сайті гімназії. 

15 листопада рада учнівського самоврядування провела День толерантності. В цей 

день серед учнів не виявлено будь-яких порушень у поведінці чи у стосунках з 

товаришами та однокласниками. В холі гімназії учнівська рада розмістила на стенді 

великий малюнок дерева, на яке учні приклеювали різнокольорові кленові листочки 

на яких вони писали добрі побажання і їх розуміння цього слова. Побажань 

виявилось так багато, що прийшлося рядом розмістити ще один великий лист 

ватману для розміщення дитячих побажань. День видався дуже цікавим – кінцевим 

результатом якого стало чудове дерево толерантності з масою різнокольорових 

листочків і найкращих побажань. 

Цілий ряд заходів в програмі тижня провела психолог Мадян М.О. Вона 

визначила, що метою проведення тижня толерантності в гімназії є формування 

нормальних цивілізованих стосунків між учнями та в цілому між людьми, 

усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а отже і погляди на 

цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або бути на 

чиюсь користь. 

З кожним днем світ жорстокішає. Не поодинокими стають акти нетерпимості, 

насильства, тероризму, агресивного націоналізму, расизму, антисемітизму та 

дискримінації щодо національних, етнічних, релігійних і мовних меншин, біженців, 

робітників-мігрантів, іммігрантів та соціально найменш захищених груп суспіль-

ства. І саме тому виховання толерантності, взаєморозуміння, терпимості, стає 

особливо актуальним. 

Одночасно з тижнем ЮНЕСКО в гімназії проходив тиждень толерантності. 

Значну роботу за програмою тижня провела психолог Мадян М.О.: 

 годину спілкування «Толерантна людина. Яка вона?» з учнями 9-Г класу; 

 дебатний турнір «Толерантним бути важко» з учнями 11-А класу; 

 години спілкування «Світ починається з мене», «Як примирити «Хочу» і 

«Треба?» з учнями 9-Б та 10-А класів; 

 тренінг «Як проявити толерантність» з учнями 11-Б класу. 

12 листопада 2013 року в гімназії оголошено Днем добра і ввічливості. 

13 листопада проведено години спілкування:  

 «Учимось розуміти й поважати інших» - в старших класах; 

 «Добро і зло – що сильніше?» - в молодших класах. 

Лідерами Ради учнівського самоврядування проведено інтерв’ю на найкраще 

визначення «Толерантність – це …».  

Члени редколегії багатотиражної газети «Велика перерва» виготовили велику 

квітку ромашки і діти на її пелюстках написали визначення на їх думку, терміну 

толерантність. 
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15 листопада 2013 року учнями 10-11 класів було проведено урок-тренінг 

«Молодь обирає толерантність».  Учнями представлено 4 номінації:  

 «Відео-робота»; 

 «Життєва ситуація»; 

 «Я розумію…»;  

 «Ми презентуємо…». 

Номінації розділилися таким чином:  

 «Ми презентуємо…» - 10-Б клас; 

 «Життєва ситуація» - 10-А клас; 

 «Відео-робота « і «Я розумію ...» - 10-В клас. 

11 класи проявили свою толерантність і виступили спільно, тим самим розділили 

між собою такі номінації:  

 «Ми презентуємо ...» Отримала вся 11 паралель  

 «Відео-робота» - 11-А клас; 

 «Життєва ситуація» - 11-Б клас;  

 «Я розумію …» - 11-В клас. 

Всім учасникам хочеться сказати велике спасибі, за їхнє розуміння і перенесення 

настільки складного терміну «толерантність» в стіни нашої гімназії. Хочеться 

відзначити 9-В клас за активну участь у нашому святі. Молодці! 

15 листопада 2013 року активісти ради учнівського самоврядування вручали 

учням і педагогам веселі смайлики з побажаннями: «Будьте здорові», «Подаруй 

посмішку другу», «Зроби комплімент іншому», «Ти – найкращий». 

Учні 5-Б класу писали твори «Що таке толерантність?». Найкращими визнані 

твори Некрасенко Анастасії та Ткаченка Дениса. 

В цей же день учні 10-11 класів провели для учнів урок-тренінг «Молодь обирає 

толерантність». Урок представлений у чотирьох номінаціях: «Відео-робота», 

«Життєва ситуація», «Я розумію …», «Ми презентуємо». За підсумками кращою 

визначена: «Відео-робота» учнів 11-А класу, «Життєва ситуація» учнів 11-Б класу, 

«Я розумію …» учнів 11-В класу. Захід пройшов вдало, був чудово підготовлений. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 року 

№611-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського 

тижня права», наказу управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної 

адміністрації від 02.12.2013 року №346 «Про проведення заходів у рамках Всеукра-

їнського тижня права», наказу по гімназії від 29.11.2013 року №327 «Про 

проведення заходів у рамках Всеукраїнського тижня права» та з метою формування 

в учасників навчально-виховного процесу високої правової культури, в період з 09 

по 13 грудня 2013 року в гімназії проходив Всеукраїнський тиждень права. 

Тиждень проходив у відповідності до затвердженого плану заходів. У програмі 

тижня проведено багато цікавих заходів. 

10 грудня 2013 рокц класні керівники 5-11 класів з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини провели Всеукраїнський урок «Права людини».  
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Протягом тижня класні керівники 5-11 класів провели тематичні виховні години 

«Права людини: історія і сучасність».  

Вчитель права Конопля Н.А. провела з учнями: 

 тематичну бесіду «Чи всі люди мають однакові права», захист проектів «Права 

очима дітей» - 5-А класу; 

 перегляд презентацій та відео-фрагментів «Права людини», захист проектів – 

7-А класу; 

 тематичну бесіду «Дивись не забудь, людиною будь» - 8-А класу; 

 перегляд презентації та відео-фрагментів «Права людини» та правовий турнір 

«Закон і ми» – 9-А класу; 

 тематичну бесіду «Міжнародно-правові стандарти прав людини» - 11-А класу. 

Протягом тижня діяла виставка газет правового змісту, які підготували учні 5-9 

класів. Кращі газети підготували учні: 7-А класу – класний керівник Гаврилюк Ж.М. 

та 7-Г класу – класний керівник Буряк В.А., 9-А класу – класний керівник Конопля 

Н.А., 9-Г класу – класний керівник Колісник А.В.,  

Вчитель образотворчого мистецтва Долгіх В.О. провів конкурс малюнків «Права 

очима дітей». За підсумками конкурсу визначені кращими роботи учнів: Берегового 

Тараса – 10-В класу, Павленко Анни - 10-Б класу, Марчук Анни та Марчук Ольги – 

9-Б класу. 

Завідуюча бібліотекою Вепренцева С.І. створила постійно діючу виставку 

літератури на правову тематику. В цілому тиждень пройшов на високому рівні. 

Протягом багатьох років гімназія «Діалог» співпрацює з Дарницьким Управління 

доходів та зборів. 

Відповідно навчального плану на 2013-2014 рік з 20 по 31 січня 2014 року в 

гімназії проходила декада історії та правознавства. Учитель правознавства 

Конопля Н.А. провела: 

 проект «Життя та побут козаків» (5-В та 5-Г класах): І місце – Гарбазюк 

Вероніка; ІІ місце – Здорова Соломія; ІІІ місце – Бодько Дмитро; 

 конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права та потребую їх захисту» (5-А); 

 конкурс робіт «Мої пропозиції до Конвенції прав дитини» (6-А клас); 

 конкурс на кращу Конституцію класу (7-А клас); 

 правовий турнір серед 9-их класів. 

 «Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю». 

Ці слова відомого українського мудреця-гуманіста Григорія Сковороди найбільш 

влучно відтворюють актуальну проблему сьогодення: проблему взаєморозуміння. 

Толерантність передбачає всього лише нормальні цивілізовані стосунки між 

людьми, усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а, отже, і 

погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності 

або бути на чиюсь користь. 

З кожним днем світ стає жорстокішим. Непоодинокими стають акти нетерпимос-

ті, насильства, тероризму, агресивного націоналізму, расизму, антисемітизму та дис-
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кримінації щодо національних, етнічних, релігійних і мовних меншин, біженців, ро-

бітників-мігрантів, іммігрантів та соціально найменш захищених груп у суспільстві.  

У рамках всеукраїнської акції з толерантності  у гімназії були проведені заходи, 

присвячені вихованню толерантності серед  дітей та молоді.  

З 11 по 18 листопада 2013 року працювала виставка дитячих творчих робіт на 

тематику толерантності.  Психологом Мадян М.О. проведено лекції для учнів 5-9 

класів стосовно толерантного ставлення до інших, і головне розуміння терміну 

«толерантність». 

Метою проведення тижня толерантності є популяризація в українському суспіль-

стві засобами мистецтва та креативного підходу провідної європейської цінності – 

толерантності. 

В сучасній Україні лишається актуальним питання про права дитини та проблема 

їх дотримань. Лише законодавчих гарантій недостатньо для їх утвердження. Ми має-

мо на меті усвідомлення та обговорення  дорослими сучасного стану прав дитини у 

суспільстві та стимулювати до пошуку шляхів поліпшення ситуації в цій сфері. 

Ми глибоко переконані, що побудова суспільства, де усі ми могли б жити разом у 

рівності й гідності, є нашою спільною відповідальністю. 

У 2013 році виповнюється 80 років з часу тих жахливих подій, які назавжди 

змінили обличчя України. Загинули мільйони, а у решти українського народу на 

генетичному рівні закарбувався страх перед голодом і біль від втрати близьких, які, 

будучи працьовитими хліборобами, померли від виснаження на хлібородній 

українській землі. 

Учні і педагоги гімназії «Діалог» вшанували пам'ять мільйонів жертв голодомору 

в Україні, і нагадада – це обов'язок кожної свідомо мислячої людини. У холі гімназії 

цілий день 22 листопада 2013 року горіла свічка, поряд з якою на столі, укритому 

вишитими рушниками, лежали хлібина і колоски – символи достатку і багатства. 

Лекторська група учнів провела лекції і бесіди, розкриваючи сторінки геноциду 

українського народу, а класні керівники через мультимедійні системи презентували 

відео-фільми «Геноцид українського народу».  

Ми закликали – не будьте байдужими до пам’яті свого народу. 23 листопада 

прийдіть до пам’ятних знаків жертв голодоморів і запаліть свою свічку, а о 15.50 – 

16.05 прийміть участь у Всесвітній акції – хвилині мовчання і запаліть свічку 

пам’яті у своїх домівках.  

25 листопада в приміщенні бібліотеки №133 по вулиці С.Олійника 10 відбулася 

літературна година до 175-річчя від дня народження І.С.Нечуя-Левицького «Співець 

народної душі». З цікавістю прослухали учні 10-А класу гімназії «Діалог» виступ 

Сенько Катерини Юхимівни про життя та творчість письменника. Переглянули 

уривки з фільму «Кайдашева сім'я», а наприкінці зустрічі відбулась віртуальна 

подорож до музею І.Нечуя-Левицького в селі Стеблеві. 

 У ході практичної частини диспуту (використовувались відео-фрагменти та 

декламування віршів та поетичних творів) учні ознайомлювались  із деякими 

правами, про які йдеться в Конвенції ООН про права дитини. В ході обговорення 
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питань учні зазначили, що кожна дитина має не лише права, а й обов’язки, а з віком 

у дітей з’являється й відповідальність. 

Мета заходу: розширити знання учнів про основні положення Загальної 

Декларації прав людини та Конвенції про права дитини, виховувати правову 

свідомість учнів; сприяти самовдосконаленню, інтелектуальному і моральному 

розвитку учнів.  

В своєму привітальному виступі до учасників диспуту директор гімназії «Діалог» 

Кузьминець Л.П. зазначила: «Майбутнє кожної нації і людства в цілому потенційно 

залежить від підростаючого покоління, тому забезпечення і захист прав дітей є 

основною задачею сучасності, у вирішенні якої повинне бути зацікавлене усе світо-

ве співтовариство… «Світовою конституцією» прав дитини називають Конвенцію 

про права дитини …». 

Гостями на заході були: 

 головний лектор та співзасновник фонду «Молодь за права людини» Світлана 

Мотузова; 

 кандидат юридичних наук, завідувач юридичною клінікою «Фенікс» Віталій 

Сергійович Різник; 

 провідний спеціаліст відділу виховної роботи Управління освіти Дарницького 

району Вікторія  Григорівна Бекещенко; 

 представники шкіл №160, №316, №280, гімназії «Київська Русь», асоційована 

школа ЮНЕСКО №176, коледж економіки, права та інформаційних технолог-

гій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

На сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, які визнані 

державою та суспільством. Права людини не даруються державою, а належать 

кожному від народження. Всі права людини – громадянські, політичні, економічні, 

соціальні, культурні є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємо-

пов’язаними. Вони є основою людського існування та розвитку. 

Відповідно до Указу Президента від 08 грудня 2008 року щороку в тиждень, що 

включає День прав людини, проводиться Всеукраїнський тиждень права. 

Протягом Всеукраїнського тижня права (з 09 по 15 грудня 2013 року) в гімназії 

«Діалог» відбулися правоосвітні заходи: 

 9 грудня відбувся тематичний виховний захід «Права людини: історія і 

сучасність» (6-А), також учні мали змогу захистити та представити свої 

конкурсні роботи; 

 10 грудня класними керівниками Всеукраїнський урок, присвячений 65-

річниці прийняття Загальної декларації прав людини; 

 10 грудня лекторська група учнів 9-А класу провела лекції і бесіди (5-8 

класах). Учні зазначили: «…Значимість Загальної декларації прав людини 

полягає не тільки в тому, що вона стала першим міжнародним стандартом у 

сфері прав людини, але й у тому, що вона стала підґрунтям для подальшого 

розвитку ідеї прав людини…»; 
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 переглянути презентації та відео-фрагменти (7-А, 8-А та 9-А) з історії 

становлення прав людини; 

 тематичні бесіди «Міжнародно-правові стандарти прав людини» (10-11 кл.); 

 виставка газет правового змісту; 

 конкурс малюнків «Права очима дітей» (5-А та 6-А). 

Сьогодні, всі ми, кожним кроком, кожним рішенням, спільними зусиллями 

повинні відстоювати та захищати права громадян нашої держави.  

Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню 

до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції 

ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.  

Відповідно навчального плану на 2013-2014 рік з 20 по 31 січня 2014 року в 

гімназії проходила декада історії та правознавства.  

Учителі історії та правознавства запрошували на відкриті уроки, проводили 

історичні та правові турніри, творчі конкурси серед учнів гімназії «Діалог».  

Проект «Життя та побут козаків» (5-В та 5-Г класах): 

 5-В клас: І місце – Гарбазюк Вероніка, ІІ місце – Здорова Соломія, ІІІ місце – 

Бодько Дмитро; 

 5-Г клас: І місце – Бібік Олена, ІІ місце – Сергеєва Анастасія, ІІІ місце – 

Пермякова Ольга. 

Конкурс на постановку міфу з історії Стародавнього світу. 

Методом жеребкування учнями були обрані міфи, які були продемонстровані 

ними в театральній постановці. Учні 6-х класів змогли перенестися в міфічний світ 

Стародавньої Греції 

Конкурс творчих робіт «Англія та Німеччина в середньовіччя: очима дітей» (7-В 

та 7-Г класах): 

 7-В клас: І місце – Коіч Дімітрій, ІІ місце – Мазуренко Микита, ІІІ місце – 

Мартищенко Дмитро; 

 7-Г клас: І місце – Козак Анастасія, ІІ місце – Кошепарова Дар’я, ІІІ місце – 

Калита Вадим. 

Вчителем історії Гаврилюк Ж.М. було проведено:  

 21 січня відкритий урок «Культура Київської Русі. Іконопис» (7-А класі); 

 23 січня історичний турнір серед 8-их класів з історії України «Козацтво», де 

учні могли показати і закріпити набуті знання: І місце – 8-А, ІІ місце – 8-Б, ІІІ 

місце – 8-В; 

 історично-літературна композиція «Дух епохи».  

Напередодні було проведено жеребкування класів щодо десятиліть ХХ століття.  

Кожний клас знайомив глядачів з короткою історією періоду, особливістю 

повсякденного життя епохи та визначними пам’ятками. 

У рамках декади історії та правознавства у гімназії «Діалог» були проведені 

правові заходи:  
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 конкурс творчих робіт «Я дитина, я маю права та потребую їх захисту» (5-А 

класі): І місце – Хвостик Анастасія та Лілицька Ірина, ІІ місце – Корнута 

Анастасія, ІІІ місце – Івченко Влада; 

 конкурс робіт «Мої пропозиції до Конвенції прав дитини» (6-А класі): І місце 

– Щербакова Яна та Теслицький Артем, ІІ місце – Марчан Марк, ІІІ місце – 

Бердочник Ксенія; 

 конкурс на кращу Конституцію класу (7-А класі): І місце – Капітан Даша, ІІ 

місце – Задерейко Єва, ІІІ місце – Дзікевич Анна; 

 правовий турнір (9-их кл.): І місце – 9-В, ІІ місце – 9-Б, ІІІ місце – 9-А і 9-Г; 

 конкурс газет серед учнів 5-11 класів на історичну та правову тематику: 

 серед 5-6 класів: І місце – 6-Г, ІІ місце – 5-Б, ІІІ місце – 6-В; 

 серед 7-8 класів: І місце – 7-Г, ІІ місце – 7-А, ІІІ місце – 8-В; 

 серед 9-11 класів: І місце – 9-А, ІІ місце – 9-Г, ІІІ місце – 9-В. 

У 2014 році виповнилося 175 років від дня народження Павла Чубинського. Його 

перу належать всесвітньовідомі рядки «Ще не вмерла України…», яким через 

століття судилося стати Державним гімном України, символом єдності українців, 

безмежної волі у боротьбі за свободу і незалежність, людську гідність. 

Гімн – це символ нашої держави, який кожен повинен поважати, він збагачує, він 

дає натхнення... 

З цієї нагоди 27 січня учні 9-А класу відвідали бібліотеку №133, де з історичною 

довідкою про життя та творчість українського етнолога, фольклориста, поета, 

громадського діяча Павла Чубинського виступила письменниця Страшенко О.І. : 

«…Його цікавили легенди, загадки, приказки, ворожіння, народний календар, казки 

чарівні та побутові, весільні обряди, пісні побутові та обрядові, народні юридичні 

звичаї, етнографічно-статистичні дані, описи міст і сіл, інтер’єр житла, приготуван-

ня та вживання їжі, одяг українців, євреїв і поляків, які проживали на цих землях. 

….Багатющий фактичний матеріал, власні фольклорно-етнографічні дослідження та 

залучення порівняльного матеріалу зробили роботи П.Чубинського своєрідним 

енциклопедичним посібником із народної творчості..». 

Своїм титанічним подвигом вченого Павло Чубинський світові довів: «Народ мій 

ось – він був, і є, і вічно буде!». В тому його найвидатніша заслуга перед Батьківщи-

ною і перед історією. 

Ми, теперішні покоління, маємо все зробити, щоб пам’ять про нього була вічною. 

24 січня 2014 року фахівцями Державної Податкової Інспекції у Дарницькому 

районі м. Києва було проведено лекційне заняття з учнями 11-А класу.  

Учні мали змогу ознайомилися з поняттями держави та її функціями, історією 

виникнення податків, а також їх видами. 

Окрім цього учням було повідомлено про «Стратегічний план розвитку Мініс-

терства доходів і зборів на 2013-2018 роки», «Концепцію реформи декларування до-

ходів громадян».  

В розрізі розпочатої кампанії декларування доходів учням було запропоновано на 

практиці дізнатися механізм декларування, заповнивши річні декларації про майно-
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вий стан та доходи, а також вирахувати на прикладі розмір податкової знижки, на 

яку мають право батьки, які оплачують навчання своїх дітей (на прикладі оплати за 

навчання у ВНЗ). Наприкінці уроку були роздані буклети на тему «Стартувала 

кампанія декларування» та  календарі друкованого видання «Вісник Міністерства 

доходів і зборів України». 

28 січня 2014 року учні 7-11 класів відвідали виставку творчих робіт вихованців 

та учнів навчальних закладів Дарницького району «Шевченків дивосвіт» в Дарниць-

кій районній в м. Києві державній адміністрації на До уваги дітей була представле-

на експозиція «Шевченкова хата» та виставка малюнків, присвячена творам 

Шевченка. Також учням була проведена екскурсія вчителями української мови та 

літератури Крижанівською О.Б. та Куценко В.В. Учні дізналися про дитинство 

письменника, Петербурзький період в житті Тараса Шевченка, періоди творчості та 

художню спадщину Кобзаря. 

Відповідно до плану роботи гімназії на 2013-2014 навчальний рік, на виконання 

наказів Міністерства освіти і науки України  від 25.01.2007 року №44 «Про затверд-

ження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на 

період до 2015 року»,  від  08.02.2012 року №136 «Про заборону продажу та 

вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах», Міської 

цільової програми «Освіта Києва. 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 

Київської міської ради  від 25.05.2011 року №196/558, наказу управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від 08.01.2014 року №1 

«Про проведення декади антиалкогольної, антинаркотичної та антитютюнової 

пропаганди», наказу по гімназії від 20.01.2014 року №11 «Про проведення декади 

антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди» та з метою 

попередження негативних явищ серед учнівської молоді, формування здорового 

способу життя учнів проведено з 03 по 12 лютого 2014 року декаду по 

попередженню вживання наркотиків, алкоголю та паління.  

Декада проходила згідно плану заходів, розроблених напередодні.  

Протягом декади класні керівники 5-11 класів провели тематичні виховні години: 

 «Алкоголь та куріння, їх наслідки» - класний керівник 7-Г класу Буряк В.А.; 

 «Алкоголізм: причини, наслідки запобігання» - класний керівник 8-А класу 

Шиленко І.І.;  

 годину відкритих думок «Назви свою причину, з якої краще не палити» – 

класний керівник 11-Б класу Шевчук Н.С.; 

 «Шкідливі звички скорочують життя» - класні керівники 5-6 класів; 

 «Тютюн – негативна звичка сьогодення» - класні керівники 7-8 класів; 

 «Вплив алкоголю та наркотиків на нервову систему та поведінку людини» - 

класні керівники 9-11 класів. 

В період проведення декади класні керівники майже щоденно проводили з 

учнями цікаві бесіди: 

 «Ростемо здоровими» - класний керівник 9-В класу Слєпакова Н.І.; 
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 «Хвороби, які виникають в результаті куріння» та бесіду-диспут «Відношення 

сім’ї до алкоголю» - класний керівник 10-В класу Кушнір В.С.; 

 «Паління – ворог здоров’я» - класний керівник 7-В класу Максим Т.А.;  

 «Тютюн та організм людини» - класні керівники 5-8 класів; 

 «Алкоголь і здоров’я» - класні керівники 9-11 класів. 

Класний керівник 6-А класу - Зуєва Л.Б. провела з учнями цілий ряд заходів: 

бесіду «Шкідливі звички та їх наслідки», рольову гру «Суд над шкідливими 

звичками».  

Класні керівники 10-11 класів разом з своїми учнями переглянули відеофільми 

«Рішення» та «Бідність». 

Психолог Мадян М.О. провела індивідуальні бесіди з батьками та учнями з 

питань запобігання вживанню алкоголю, наркотичних засобів та паління;  

Відрадно, що протягом багатьох років в приміщенні гімназії не чути тютюнового 

диму. Небагатьох курців, які є в гімназії, педагоги виявили під час випадкових 

зустрічей на території мікрорайону в позаурочний час.   

Заступником директора з виховної роботи Свиридою А.В. проведено анкетування 

учнів 9-10 класів по визначенню відношення дітей до шкідливих звичок. Переважна 

більшість учнів відноситься до цих явищ негативно. Лише 8 учнів відповіли, що 

вживати чи не вживати алкоголь, наркотичні речовини та палити є правом вибору 

кожної людини. 

Завідуюча бібліотеки Вепренцева С.І. поновила постійно діючу виставку літерату-

ри з даної тематики новими книгами, газетами, журналами та буклетами. З учнями 

проведено обговорення цієї літератури. Класним керівникам роздані брошури «Що я 

можу зробити, щоб допомогти моїм дітям жити без наркотиків?».  

Як недолік, у проведенні декади не відбулися зустрічі учнів з працівниками 

міського центру «Товариства тверезості та здоров’я». Ця зустріч перенесена на 

квітень місяць. 

Вагомий внесок у зміцненні правопорядку в гімназії, покращення дисципліни та 

попередження правопорушень і негативних явищ за минулий навчальний рік внесли 

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

Протягом навчального року соціальним педагогом та психологом проводилася 

робота з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Ця робота 

включала спостереження за ходом зміни особистості таких учнів: зміни в поглядах і 

переконаннях вихованця, зміни в поведінці учня, зміни в ставленні до різних видів 

діяльності, ставлення до колективу, ступінь громадської активності. З учнями 

проводилися бесіди, особистісні спілкування з батьками. Проводилася своєчасна 

корекція сімейних відносин до дитини, індивідуальні бесіди з батьками, виступи на 

батьківських зборах. 

Учні залучалися до різних форм зайнятості у вільний час: залучення дітей до 

гурткової діяльності в гімназії, участь у роботі спортивних секціях та у змаганнях, в 

художній самодіяльності та в іншій суспільно-корисної праці. Проводилися години 
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спілкування з учнями по класах «Морально-психологічний клімат у класі та шляхи 

його оздоровлення», «Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку учнів». 

Своєчасно проводилась корекційна робота, яка включала оперативну соціально-

педагогічну допомогу: 

 експрес-діагностику стану неповнолітнього; 

 діагностику особистих якостей; 

 інформування сім'ї про результати діагностики дитини; 

 визначення програми роботи відповідно до стану неповнолітнього; 

 організацію необхідних контактів із фахівцями з метою психологічної, 

медичної, правової допомоги; 

 розробка та реалізація програми з адаптації дитину до соціально-здорового 

середовища, відновлення або компенсація втрачених соціальних зв'язків, 

позитивних форм активності у грі, пізнанні, праці. 

11 квітня 2014 року учні 5–Г класу разом з 

класним керівником Пастушенко Л.П. відвідали 

Державну податкову інспекцію Дарницького району. 

Учні подивилися цікавий мультфільм про те, як 

позитивно впливає  сплата податків на розвиток 

міста та держави, що може статися з кожним 

громадянином України, якщо він буде ухилятися від 

сплати податків, як наприклад один з героїв 

мультфільму. Діти також розгадували загадки, малювали на асфальті країну мрій. 

Результатом проведення профілактичної роботи є те, що в гімназії немає учнів, 

які стоять на обліку в кримінальній міліції. 
 

б) військово-патріотичне виховання 
 

Політичний та економічний розвиток України неможливий без гарантування її 

державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної ціліс-

ності та недоторканності кордонів. Гарантом національної безпеки України виступа-

ють боєздатні збройні сил, побудовані за принципом оборонної достатності. Вони є 

необхідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу – захисту функцію. 

Зміцнення обороно-здатності країни, підготовка молоді до захисту Батьківщини 

нині здійснюється в складних умовах, що безпосередньо і всебічно впливають на 

військову справу. 

Сучасний технічний прогрес викликав значні зміни в ставленні людей до техніки і 

в характері військової праці. Ці зміни викликають необхідність високої спеціальної 

підготовки воїна, формування його творчого мислення, самостійного підходу до 

вирішення практичних завдань, всебічний розвиток його інтелектуальних і фізичних 

здібностей. 

Виходячи з сучасних вимог, перед закладами освіти поставлені відповідальні 

завдання щодо військово-патріотичного і фізичного виховання молоді. Адже знання 

й уміння з цих напрямів виховання, основ початкової військової підготовки, здобуті 
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й опановані в школі, дадуть їй змогу швидше й успішніше адаптуватися в 

армійському середовищі, швидше пристосуватися до оточуючих обставин, 

допоможуть виховати почуття колективізму, взаємодопомоги і взаємовиручки, 

поваги до історичної спадщини, а також зміцнити фізично й духовно, стати 

справжніми патріотами. Без цих якостей сьогодні неможливо стати гідним воїном, 

готовим захищати свою Батьківщину, свій народ, своїх батьків, дружин і дітей. 

На виконання плану роботи в гімназії на 2013-2014 навчальний рік, з метою 

поліпшення військово-патріотичного виховання, оборонно-масової, військово-шеф-

ської роботи у відповідності до положень Концепції до призової підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді (Указ президента України від 25.10.2002 

року №948), Директиви Міністра оборони України від 17.04.2006 року №Д-22 «Про 

вдосконалення системи військово-патріотичного виховання Збройних Силах 

України», Положення про допризивну підготовку від 30.11.2000 року №1770 в 

гімназії «Діалог» в річному плані роботи створено розділ «Військово-патріотичне 

виховання». Розроблений план заходів з підготовки та відзначення 70-річниці визво-

лення України від фашистських загарбників та 70-річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війни на 2013-2015 роки. 19 вересня 2013 року виданий наказ №____ 

«Про участь у районній акції «Не обміліє пам'ять віку, у серцях нащадків буде 

жити», присвяченій 70-річчю звільненя міста Києва від фашистських загарбників». 

Акція проходила протягом вересня-листопада 2013 року. В програмі акції в гімназії 

«Діалог» проведена «Декада памяті» та багато інших заходів. 

3 жовтня 2013 року учні 6-В класу з класним керівником Корнелюк Т. Є. провели 

екскурсію по пам’ятним місцям Києва часів окупаційного періоду Другої 

світової війни. Ця екскурсія носила символічну назву «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте». Учні відвідали стадіон «Спартак», де 

відбувся, відомий своєю жорстокістю, «Матч 

смерті» та Бабин Яр – місце масових розстрілів 

мирних громадян фашиськими загарбниками. Також 

учні пройшли алеєю Парку Слави та вшанували 

пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання біля 

Вічного вогню. 

9 жовтня 2013 року учні 7-Г та 7-В класів з 

класними керівниками Буряк В.А., Максим Т.А. 

відвідали Державний музей-заповідник «Битва 

за Київ у 1943 році», що знаходиться на околиці 

села Нові Петрівці Вишгородського району 

Київської області. Діти з особливою увагою 

розглядали експозиційні зали музею - діорами та 

уважно слухали екскурсовода. Учнів вразила заповідна територія історико-

культурного комплексу: ходи сполучення, бліндажі, командно-спостережні пункти 

командуючих Українським фронтом, зразки бойової техніки часів війни; пам'ятник-

музей визволителям Києва, діорама «Битва за Київ. Лютіжський плацдарм 1943 рік». 
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Подорож у минуле запам'ятається всім учням надовго. Ми не повинні забувати, 

заради чого склали голови тисячі воїнів-визволителів. Пам’ять про безвинно 

загиблих людей залишиться з нами навічно… 

Протягом жовтня–листопада 2013 року в гімназії 

з нагоди 70-річниці визволення Києва та 69-річниці 

визволення України від фашистських загарбників 

проходили різнопланові заходи: екскурсії, 

покладання квітів до стели Перемоги та могили 

Невідомого солдата, лекції, проведення єдиних 

виховних годин «Вічно в пам’яті народу» (5-7 

класи), «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» (8-9 класи), «За мир у всьому 

світі – це значить за життя!» (10-11класи), виставка малюнків, листівок, стіннівок, 

присвячених 70-річчю визволення Києва та 69-річниці визволення України від 

фашистських загарбників, виставка художньої та публіцистичної літератури 

«Пам’ятай минуле заради майбутнього».  

11 жовтня 2013 року учні 10-В класу відвідали музей Великої Вітчизняної 

війни. Він вразив дітей не тільки своїми розмірами, але й чисельністю 

різноманітних експонатів. Учні обійшли 16 залів і побачили різні етапи страшної 

сторінки нашої історії. Найбільше враження учнів класу справила зала «Оборони та 

визволення Києва від німецько-фашистських загарбників», а також битва за Дніпро. 

Вдало підібрані фрагменти, ілюстрації вразили кожного. Загалом всі залишилися під 

враженнями, атмосфера музею, ніби перенесла нас в той час.  

 

 

 

 

 

 

 
 

21 жовтня 2013 року в 10-В класі проведено урок 

пам’яті, де учні переглянули фільми з матеріалами 

визволення Києва, ознайомилися з інформацією про 

Букринський і Лютіжський плацдарми. 

11 жовтня 2013 р. учні 

гімназії взяли участь у 

військово-патріотичній 

грі «Сокіл» («Джура»), присвяченій 70-річниці визво-

лення Києва від німецько-фашиських загарбників. Рій 

нашої гімназії складався з учнів 11-Б класу: капітана 

команди «ройового» – Назаренка Олександра, Поплавця 

Дмитра, Рубеля Богдана, Романчука Вадима, Латишева Нікіти, Корнелюка 

Святослава, Стаднічук Юлії та Богданової Марії. У цьому році перший етап гри у 
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Києві проходив у школі №113 Наші гімназисти показали високі результати у 

змаганнях зі стройової підготовки, виявили неабияку спритність на смузі перешкод, 

продемонстрували гарну фізичну підготовку на силових змаганнях, показали високі 

навички стрільби, та, звичайно, вразили усіх блискучим знанням історії України на 

конкурсі «Відун». Наша команда зайняла непогану позицію серед інших шкіл. Це 

все стало можливим завдяки повній самовіддачі учнів та високому рівню підготовки 

до змагань. 

До відзначення 70-річниці визволення столиці України - міста Києва, учні 7-А та 

6-А класів гімназії «Діалог» зі своїми класними керівниками відвідали Державний 

музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» у селі Нові-Петрівці, присвячений 

Київській стратегічній наступальній операції 1943 року. Діти познайомились з 

експозиціями музею, почули цікаві відомості про оборону міста Києва. Музей 

вразив змістом та глибиною експозицій, особливо, діорама «Битва за Київ. 

Лютізький плацдарм 1943 рік».  

Учні з великим захопленням оглядали експонати: погруддя величних командирів , 

зразки зброї, військової амуніції, речі фронтового побуту червоноармійців та вояків 

вермахту, картини, графічні замальовки, які малювали художники під час війни - їх 

подарували цьому музею, і це велике везіння. Надворі знаходиться 650 метрів ходів 

сполучення, бліндажі, командно-спостережні пункти командуючого 1-м 

Українським фронтом генерала армії Миколи Федоровича Ватутіна, командуючого 

38-ю армією Кирила Семеновича Москаленка, члена військової Ради фронту 

генерал-лейтенанта Микити Сергійовича Хрущова, командуючого 3-гвардійською 

танковою армією Павла Семеновича Рибалка, а також стоїть високий гарний 

пам’ятник героям битви за Київ, безліч військової техніки і невеликий храм. 

Гімназисти через Інтернет щиро привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни із 

70-річницею визволення столиці України, побажали міцного здоров'я, щастя, 

любові, радості та благополуччя! 

6 листопада 2013 року Україна відзначає 70-річ-

чя від дня визволення міста-героя Києва від 

німецько-фашистських загарбників.  Нашим кла-

сом був проведений захід  для учнів 8-11 класів – 

урок-реквієм, присвячений цій події. Учні гімназії 

мали змогу ознайомитися з історичними  фактами і 

особистими записами учасників війни. Ми схилили 
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голову перед воїнами,що загинули, визволяючи наше місто,даруючи нам мирне 

життя і щасливе майбутнє. Київ,мов фенікс, відродився з попелу, і наприкінці уроку 

ми всі разом співали улюблену пісню киян  - «Як тебе не любити, Києве мій!». Ми 

бажаємо всім учням, вчителям, працівникам гімназії мирного неба над головою і 

щоб війна була лише в пам’яті людей.  

70 років тому героїчно було звільнено місто Київ від фашистських загарбників. 6 

листопада стало для киян довгоочікуваним днем визволення від жахів нацистської 

окупації. Пам’ятаючи про криваву сторінку ісорії, неймовірно страшну ціну, яку 

заплачено за дане Богом право бути вільними, з учнями 5-В класу було організовано 

зустріч з сином полка, ветераном Філоненко Петром Олексійовичем. Він розповів 

про мужність і героїзм виявлені при визволені Києва. Учні із захопленням слухали 

розповідь ветерана про буремні дні війни, про те як декілька разів він був 

поранений. Також вони дізналися про те, що із 850 тисяч населення міста залиши-

лося не більше 180 тисяч, що орденами та медалями було нагороджено 17500 бійців 

і командирів, а 668 стали Героями Радянського Союзу. Учні подякували ветерану за 

цікаву розповідь, побажали йому довголіття та подарували квіти. 

6 листопада 2013 року відзначалася 70-річниця звільнення міста Києва від 

фашистських загарбників. Історія Дарницького району часів Великої Вітчизняної 

війни також тісно пов’язана з героїчними подіями того часу. 

Усе далі відходять грізні й важкі роки Великої Вітчизняної війни, але не згасає 

пам’ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя. 

З метою вшанування безсмертного подвигу учасників та ветеранів війни, 

посилення патріотичного виховання школярів Дарницького району, відзначення 

значних подій та перемог 1943 року протягом вересня-листопада 2013 року 

проводилася районна акція «Не обміліє, пам'ять віку, у серцях нащадків буде жити». 

2 листопада естафету біля Вічного вогню продовжив Дарницький район. 55 

учнів та педагогів на чолі з директором гімназії Кузьминець Л.П. прийшли до 

могили Невідомому солдату, щоб поклонитися і віддати шану пам’яті павшим 

визволителям міста Києва. Учні та вчителі поклали гвоздики до Вічного вогню та на 

могили павших героїв, а учням 11-Б класу Назаренку Олександру та Поплавцю 

Дмитру випала честь нести великий кошик квітів від жителів Дарницького району 

для покладання до стели Невідомому солдату. 
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За період акції в гімназії проведено багато інших заходів. Це і зустріч з 

ветераном Великої Вітчизняної війни, сином полку Філоненком П.О. Понад 

десять класів відвідали музей-панораму «Битва за Київ» у селі Ново-Петрівцях. Учні 

також відвідали музей Великої Вітчизняної війни, музей Партизанської Слави, 

провели екскурсії місцями бойової слави міста Києва.  

 

 

 

 

 

 
 

 

    5 листопада 2013 року учні гімназії прийняли участь у єдиному уроці 

«Визволителям столиці України – міста Києва – вічна слава та вдячність», який 

транслювався по телебаченню за участю Голови Київської міської державної 

адміністрації Олександр Попов. 

Ветерани! Сивочолі наші, дорогі, скільки горя випало на долю вашого покоління, 

але ви мудрі, ви вмієте любити й прощати. Спасибі, що вистояли, що вижили, що 

перемогли! Низький уклін вам та всенародна вдячність і шана! 

9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як День Перемоги у найбільшій і 

найкривавішій війні на планеті. Ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку заплатили наші 

батьки і діди за сьогоднішній мир в Україні, за надану можливість наступним  

поколінням жити, народжувати і виховувати дітей.  

Напередодні 9 травня 2014 року в гімназії відбулось вшанування пам’яті героїв 

Великої Вітчизняної війни. Протягом усього дня лунали воєнні пісні. На першому 

поверсі транслювався відеоролик про День Перемоги, про подвиги наших прадідів. 

На уроках учні-старшокласники читали лекції, а на перервах ми поринали у світ 

воєнної поезії. У виставковій залі були розміщені  нагороди, медалі та фотографії 

ветеранів, які принесли учні та вчителі гімназії. Стіни гімназії прикрашали 

стіннівки, виконані учнями. Після п’ятого уроку була хвилина мовчання. У цей день 

у гімназії панував урочистий настрій. 
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в) туристсько-краєзнавча робота 
 

21 вересня учні 5-Б та 5-Б класів з класними керівниками Марковою Г.М. та 

Зборовською О.В. відвідали театр Юного глядача, 

де подивилися виставу «Королівна фантазерів». 

Дітям дуже сподобалася дивовижна історія про 

принцесу Віталіну та її сестру Віту. Ця постановка 

розповіла про світ фантазій в казковому 

королівстві і нагадала нам про те, що мрійники та 

фантазери роблять життя яскравим, радісним, 

сонячним. 

28 вересня 2013 року в парку Воїнів Інтернаціоналістів відбувся туристсько-

краєзнавчий зліт школярів. Чудова сонячна погода, веселий настрій і 

загартованість духу панували у компанії школярів, які зібралися на свято з усього 

Дарницького району. Цікаві конкурси та спортивні змагання, які організували 

засновники свята – органи управління освіти Дарницької в місті Києві Державної 

адміністрації, дали волю нестримній дитячій енергії та справжнім веселощам. 

Команді наших учнів, які прийняли участь на святі вдалося поповнити шкільну 

скарбницю двома почесними грамотами. Почесне ІІ місце, та перемогу у конкурсі 

«Складання намету», вся команда крім Вадима брала участь в цьому конкурсі. 

Намет був зібраний за 38 секунд. Почесне ІІ місце команда гімназії отримала у 

конкурсі «В’язання вузлів». Отримати нагороди, коли змагаються 30 навчальних 

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

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

осягнути усі непідкорені висоти. 

 

  

 

 

 

  

 

 

     

  24 квітня 2014 року учні 5-Б та 5-Г класів побували 

у Kids Will, де їм розповіли про різні професії і вони 

деякий час були будівельниками й кондитерами, 

лікарями й робітниками житлово-комунального 

господарства, поштарями, дизайнерами тощо. 
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Зміст заходу 
ІV чверть ІІ семестр І семестр За рік 

Класи К-ть    Класи К-ть  Класи К-ть  К-ть  

ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ М. КИЄВА: 

- музей Великої Вітчизняної війни     5-А, 5-Б, 9-В, 10-В 74 74 

- Національний музей Т.Г.Шевченка 5-Б, 6-Б, 6-В, 8-Б, 8-Г, 10-Б, 11-Б 134 9-Г 16   150 

- музей Національної телекомпанії України 10-А 21     21 

- музей Податкової служби     8-А 36 36 

- музей Чорнобиля 7-В 22     22 

- музей Партизанської Слави     6-Б 26 26 

ЕКСКУРСІЇ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 

- Майдан Незалежності     9-А 12 12 

- по місцях бойової слави Києва     6-В, 10-А 58 58 

- Бабин Яр     9-Б, 11-А, 11-Б, 11-В 72 72 

- Національний університет ім. Т.Шевченка     8-Б, 9-Б, 9-В 45 45 

- музей-діаграма с. Ново-Петрівці     5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-Г, 7-А,  

7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Б 

297 297 

- виставка «Ренесанс. Епоха геніїв» 10-Б 13     13 

- виставка «Ренесанс. Епоха відродження» 11-В 16     16 

- Парк Партизанської Слави 5-Б, 8-В, 8-Г 36     36 

- місто професій «Kids Will» 5-Б, 5-В, 5-Г, 6-Б, 6-В, 6-Г 117   5-А 23 140 

- хлібокомбінат №11     6-В, 8-Б 60 60 

- пожежна частина МНС     8-Г 15 15 

- Планетарій 5-В, 7-А, 7-Б, 10-В 70   9-Б 23 93 

- Дельфінарій 9-В 23     23 

- бібліотека №133 9-В 22 7-В, 9-А, 9-Г, 10-В 106 5-А, 10-Б 43 171 

ВІДВІДУВАННЯ ЕКСКУРСІЙ ПО УКРАЇНІ: 

- музей Т.Г.Шевченка 6-А, 7-А 52     52 

- Національний музей Т.Шевченка м. Канів 5-А, 5-Б, 7-Г, 9-Г 24 8-Б 23   47 

- с. Кирилівка, с. Моринці 7-Б, 8-А, 8-Б 32     32 

- м. Львів 10-Б 15     15 

- музей м. Березань 5-В, 5-Г, 6-Г, 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-Г 154 9-Б, 11-А 18   172 

МІЖНАРОДНІ ЕКСКУРСІЇ: 

Київ – Краків –Дрезден – Мюнхен – Зальцбург – Відень – Мішкольц - Тапольце     8-В 12 12 

Київ – Мюнхен – Страсбург – Париж – Діснейленд – Відень – Будапешт - Київ    7-А, 7-Б, 8-Б 19 19 

КУЛЬТПОХОДИ: 

- театр Юного глядача 5-Б, 7-Б, 9-В, 10-А, 10-В 57   5-Б, 5-Г, 7-Б, 9-В, 9-Г, 10-Б 85 142 

- театр «Колесо» 10-В 14     14 

- театр «Сузір’я»      9-Б, 11-В 21 21 

- театр ім. І.Франка     10-А, 10-В 25 25 

- театр драми і комедії     10-А 14 14 

- кінотеатр «Аладдін» 7-Г, 8-Б, 9-Г, 10-А, 10-В 110 5-Б, 6-Б, 6-Г, 7-Б 54 5-А, 7-Г, 9-А, 9-Г, 10-В 100 264 

- кінотеатр «Блокбастер»   7-Б 17   17 

- Молодий театр 8-Б, 8-В, 11-Б 36 5-Б, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 10-Б, 11-В 87 7-В 20 143 

- Будинок органної музики 10-В, 11-Б 36     36 

- боулінг-клуб «Максимум»   6-Б, 7-В 41   41 
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     16 травня 2014 року учні 8-А та 8-Б класів з класним керівником Шиленко І.І. та 

Мельник О.К. відвідали м. Львів. Ще тільки 

переступивши поріг вокзалу, діти відчували 

неповторну та чарівну атмосферу Львова. Старі 

будинки, кожен другий з яких – архітектурна 

цінність, вимощені бруківкою дороги – незмінні 

атрибути міста Лева. Мешканці Львова завжди 

привітні та готові допомогти приїжджим туристам.  

Особливо гарний Львів вночі, коли вулички 

світяться різнобарвними світильниками, а з різних приміщень грає приємна музика. 

Прогулявшись по вулицях Львова вночі, можна зануритись в місцеву романтику і ви 

захочете повернутись сюди знову і знову. Львів – найгарніший і наймальовничіший 

куточок нашої України. Там дуже чисто та гарно. Діти відвідали декілька замків, 

зокрема Високий замок, Олеський замок, але найкращим для них був Підгірський 

замок. Також гімназисти побували на концерті органної музики.  

Відвідали й Аптеку-музей. Там зберігається дуже багато ліків та старовинні при-

лади. А у Львівській шоколадниці спостерігали за процесом приготування цукерок.  

Люди у Львові також дуже привітні і завжди готові прийти на допомогу. Лівівські 

трамваї відрізняються від Київських. У них є Wі-Fi та вони більші. 
 

г) родинне виховання 
 

Ось уже й підходить до кінця черговий навчальний рік. Він був насичений 

позитивними емоціями, враженнями, новими відкриттями та незабутніми спогада-

ми. Однією із таких казкових подій стало урочисте, але сердешне «Родинне свято», 

що відбулось 28 травня 2014 року в 7-А класі.  

 
 

 

Весь славний рід: батьки, дідусі, бабусі, брати, сестри зібралися у одній залі, аби 

чи то послухати, чи то побачити, чому учні навчились за цілий рік, як виросли, як 

подорослішали. До речі, щодо несподіваних відкриттів. Мабуть жоден учень не 

знав, яким талантом славна Гульнара Іскендерова, що виконала відому пісню 

«Чорнобривці» абсолютно без музичного супроводу, що безумовно робить її ще 

сміливішою та безстрашнішою у очах оточуючих. Хтозна до того вечора, що Сергія 

Гриньова матінка-природа наділила таким зачаровуючим голосом, що щиро 
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пролунав під час виконання мелодійної пісні про далекі моря та шум прибою. А ось 

коли милозвучні пісні ще й комусь присвячують, одразу ж стає тепло на душі, навіть 

спокійно. Саме у такому дивному, але приємному стані і перебували глядачі під час 

того, як слухали Анастасію Беренду, що співала для рідного тата. Натомість тріо 

дівчаток: Діани Стасінєвич, Яни Чайченко та Аліни Боженко оспівували 

материнську любов, незгасаючу ніколи, та батьківську хату, яку неможливо забути.  

Анна Яркова вразила усіх присутніх своєю неперевершеною грою на 

старовинному народному інструменті – бандурі. 

Не залишила байдужими глядачів і виконання 

зворушливої мелодії на фортепіано Олександри 

Пузир. Розвеселили та підбадьорили своїм 

кумедним танком дівчата із колективу «Смайл».  

Несподіванкою вечора став мелодійний вальс у 

виконанні старанних хлопців та тендітних дівчат. 

Отримав визнання від оточуючих і вірш, талановито написаний Всеволодом 

Вржежевським. Свято прикрасили надзвичайно вишукані роботи Яни Вознюк, 

виготовлені з бісеру, а також живописні пейзажі, написані Логвин Маргаритою та 

сюрреалістичні зображення Олександри Пузир. Також присутні мали чудову нагоду 

дізнатись більше про спортивні та музичні досягнення своїх однокласників. А ось 

читання учнями віршів про близьких та рідних не залишило нікого байдужим. 

Чимало приємних слів було вимовлено, чимало сліз щастя виплакано, чимало 

приємних емоцій пережито. Врешті-решт, можна упевнено підсумувати, що кожен 

присутній міг відчути себе не тільки, як у затишній рідній домівці, а й як у 

справжній великій дружній родині. 
 

д) екологічне виховання 
 

14 лютого 2014 року вчителі німецької мови 

Пастушенко Л.П та Філаретова А.О провели від-

критий урок-конференцію в рамках декади інозем-

ної мови «Проблеми та захист навко-лишнього 

середовища» у 7-В класі. Учні підготували цікавий 

матеріал про забруднення річок Дніпра та Рейну, міст України та Європи, про 

Чорнобильску катастрофу. Підготували презентацію «Світ навколо нас», 

декламували вірші по темі, а також учні висловлювали свою думку щодо 

покращення стану навколишнього середовища у місті Києві та нашому районі. 

21 березня 2014 року в бібліотеці на екологіч-

ній зустрічі «Дарницькі озера: вода є, а купатись 

– зась», учні 7-В класу познайомилися з дуже 

цікавою людиною: головою Київської міської орга-

нізації Українського товариства охорони природи, 

Лицарем України, заслуженим працівником сфери 
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послуг Щепцем М.С. Він розповів присутнім про стан озер і водойм в Дарниці, де 

можна купатися влітку, а де тільки відпочивати. 

Завідуюча бібліотекою №133 Іваненко К.Г., доречі вона є головою батьківського 

комімету гімназії, ознайомила присутніх з книжковою виставкою «Вода – життя, 

вода – здоров’я».  

Вода – це рідина без смаку, запаху, кольору. Вона є вагомою складовою всіх 

живих істот. 

«Яку п’єш воду, таку маєш вроду» - 22 березня люди всієї планети відзначають 

День води – молоде та, дещо, сумне свято. Адже цей день нагадує всім, що воду – 

найбільший скарб людства – треба берегти і, навіть, час рятувати. Ініціативу 

введення такого свята до сучасного календаря внесла ООН у 1993 році. Відтоді воно 

відзначається щороку. З 2005 року ООН оголошено десятиліття під девізом «Вода 

для життя».  А вода дає нам не лише життя, а ще й здоров’я. 

12 квітня 2014 року учні 10-их класів долучились до акції «Дарниці - чисте 

довкілля». Холодна погода не заважала роботі й не псувала гарного настрою. Як 

видно з фото, сил не шкодував ніхто - ні хлопці, ні дівчата, ні класні керівники, ні 

батьки. Учасники суботника сапали та копали клумби, вивозили сміття, 

упорядковували внутрішній двір гімназії, його газони й доріжки. Завдяки старанній 

праці гімназистів та їх батьків територія нашої гімназії стала ще затишнішою та 

чистішою.  

 

 

 

 

 

 

 

День Довкілля відзначається в Україні щороку. Цей рік не став виключенням. У 

Дарницькому районі стало доброю традицією проведення акції «Алея випускників» 

до Дня Довкілля та Дня Землі. 16 квітня учні 11-их класів взяли участь у проведенні 

акції «Алея випускників - 2014», яка цього року проводилась на території школи-

інтернату №12.  

У ході акції прийняли участь усі  навчальних заклади Дарницького району. 

Нашими учнями було посаджено п’ять саджанців дерев липи. 

В нашій гімназії склалась чудова традиція до Дня 

охорони навколишнього середовища України, 21 

квітня, проводити Єдиний урок-акцію на екологічну 

тематику «Дарниці – чисте повітря». Класам було 

запропоновано прийняти участь в обговоренні 

та відображенні  відкритої думки «Я хочу дихати 

чистим повітрям».   
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Учні активно включилися в роботу: малювали плакати, писали міні твори та 

складали вірші, виголошували гасла: «Де є чисте повітря – там є життя»,  «Ні 

заводам в межах міста!», «Збережімо рослини – підтримаємо Україну!», «Чиста 

Дарниця – наше бажання, зробимо все ми для цього завдання!», «Фільтри - заводам, 

здоров’я - народу!», «Я за чисте повітря!». Цікавими були і презентації, підготовлені 

старшокласниками -  «Час бити на сполох!».  

Учні гімназії закликали не бути байдужими до рідної землі і прикласти максимум 

зусиль для збереження її неповторної краси!   
 

е) художньо-естетичне виховання, фізичне виховання, охорона праці, проф-

орієнтаційна робота 
 

В рамках проекту «Євробачення по шкільному», 25 жовтня 2013 року в нашій 

гімназії проведено перший відбірковий тур серед учнів 5-6 класів. У вокальному 

конкурсі прийняли участь 15 талановитих дітей, які у першому турі виконали пісні 

українською мовою. На жаль, не всім вдалося потрапити до ІІ туру. У фіналі за 

першість змагалися 10 учасників, обов`язковим завданням для яких, було виконання 

пісні іноземною мовою. Фінал конкурсу відбувся 12 листопада, за результатами 

якого визначено лауреатів та переможця «Євробачення по шкільному». Святкова 

церемонія нагородження та Гала-концерт в якому співатимуть лауреати конкурсу, 

члени жюрі, а також запрошені гості, відбулася - 14 листопада, у день що в рамках 

тижня ЮНЕСКО, було визначено єдининою датою проведення цього заходу для 

всіх шкіл Дарницького району. Від імені учасників конкурсу хотілося б подякувати 

Голові Ради Учнівського самоврядування Ані Білошапці за чудову організацію та 

творчу атмосферу заходу. А також подякувати шкільній адміністрації в особі 

нашого директора Кузьминець Лариси Петрівни, за підтримку талановитих дітей та 

за цінні подарунки, які отримали переможці. 

14 листопада 2013 року відбулася урочиста церемонія нагородження серед 

учасників та лауреатів вокального конкурсу «Євробачення по шкільному-2013». 

Після двох відбіркових турів нарешті було визначено переможців: 

 I місце - Лазаренко Владислава (6-Г); 

  II місце - Романа Галій Роман (6-В) та Улещенко Анастасія (6-Г);.  

 III місцем - Кочерга Поліна (6-Г) та дуєт сестер Аржаннікових Світлану та 

Катерену (6-А).  

За рішенням жюрі, органів шкільного самоврядування, а також за підтримки 

шкільної адміністрації, окрім дипломів та подарунків, які отримали всі лауреати 

конкурсу, переможниці «Євробачення по шкільному» буде представляти нашу 

гімназію на районному конкурсі «Дарниця 

талантами славиться». 

У Гала-концерті окрім лауреатів конкурсу взяли 

учась члени жюри:  
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 соліст національної капелли України «ДУМ-КА» - Білошапка Олександр;  

 лауреат міжнародник пісенних конкурсів і фестивалів, переможниця 

телевізійного шоу «Караоке на Майдані», учасниця телевізійного проєкту 

«Шанс», педагог-організатор гімназії - Жук М.О.;  

 лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів, учасник телевізійного проєкту 

Х-фактор, випускник гімназії, а нині студент вокального відділу естрадно-

циркового коледжу імені Утьосова - Ніколаєнко Ілля.  

Також у концерті заспівав фіналіст головного шоу країни «Україна має талант» -

Кісельов Нікіта, який теж є випускником нашої гімназії. 

5 грудня 2013 року в гімназії  пройшов конкурс «Містер і Міс». В ньому 

приймали участь учні 10-11 класів. Всі конкурсанти старанно готувались.   

 

 

 

 

 

 

 

Учнівське самоврядування підготувало багато цікавих конкурсів. Дівчата зав`язу-

вали хлопцям краватки, хлопці плели коси дівчаткам, крутили обручі, набивали 

тенісний м’ячик, танцювали, та  добре проводили час. Але було домашнє завдання,  

що учаники мали підготувати власний костюм з підручних матеріалів. Всі учасники 

впорались чудово. 

Конкурси оцінювало наше шановне журі у складі: 

 Жук М.О – педагог-організатор; 

 Свирида А.В – заступник директора  з виховної роботи; 

 Таранченко О.М – вчитель англійської мови; 

 Мадян М.О – психолог; 

 Поліщук Л.О – вчитель біології. 

За результатами оцінювання, журі визначили переможців: 

 «Містер і Міс Грація» - Колодійчук Дмитро (11-В), Лозинець Катерина (11-Б); 

 «Містер і Міс Оригінальність» - Гандарук Анастасія (10-Б), Козинець Богдан 

(10-Б);  

 «Містер і Міс Спорт» - Оруджев Віктор (11-А), Макарова Марія (11-В); 

 «Містер і Міс Стиль» - Беницька Анастасія (11-А), Оборський Євген (11-А); 

 «Містер і Міс Інтелект» -Пономаренко Семен (11-В), Шляхтун Наталія (10-А); 

 «Віце-Містер і Віце-Міс» - Романчик Вадим (11-Б), Олейникова Дар`я (11-А); 

 «Містер і Міс гімназія» - Ковганич Владислав (10-В), Тихоненко Ірина (10-В). 

У рамках Олімпійського тижня в гімназії було проведено свято «Спорт, здоров’я, 

мир». Ведучі заходу Ласа Аліна та Сафронюк Дар’я, учениці 10-А класу, ознайоми-
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ли учнів з історією Олімпійських ігор, їх символікою, розповіли про участь україн-

ських спортсменів в Олімпійських іграх. Не забули і про гімназистів.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Серед них гімнастки: Снітівкер Ніколь (11-А) – майстер спорту, Косько Анастасія 

(10-Б), Щупляк Олена (9-Б) - кандидат у майстери спорту, Щемельова Анна (8-А) – 

кандидат у майстри спорту, Сергеєва Анастасія (5-В), Шверіда Анастасія (5-В), 

Чистякова Дарина (5-В). Але наша гімназія славиться не тільки гімнастками, а й 

футболістами, плавцями та хокеїстами. Це Ходзіцький Олександр (10-А), Ярошенко 

Владислав (10-Б), Кобзєв Нікіта (9-Г), Сірик Максим (7-Г), Сідих Іван (6-Г), Пишняк 

Олександра (5-Г). Бойове самбо, кікбоксинг, карате, бокс, фехтування – далеко не 

усі вид боротьби, якими займаються наші гімназисти. Досягли найвагоміших 

результатів у цих видах боротьби такі учні: Мамедов Артем (10-Б), Кононюк Андрій 

(10-Б), Кравчук Ярослав (8-В), Кадькаленко Дмитро (8-В), Петриковець Владислав 

(8-В клас), Косовський Вадим (5-Б), Качур Артем (5-Б).  

Багато гімназистів займаються різними видами танців і теж мають значні успіхи. 

Серед них Баглай Дар’я (10-А), Трохименко Анна та Олексієнко Богдан (5-Б), 

Матяш Влад (5-В), Давиденко Марія (5-В), Кадькаленко Дарія (5-В). Не обов’язково 

бути професіональним спортсменом, щоб отримувати користь та задоволення від 

занять спортом. Багато хто з людей бігають, хтось ходить на аеробіку та фітнес, 

хтось грає у футбол чи займається карате. Головне, щоб це подобалося. А разом з 

тим, це робить вас фізично сильними та впевненими у собі, а також дає можливість 

знайомитися з багатьма цікавими людьми. 

10 вересня 2013 року в 10-Б класі проведено «Олімпійський урок». Урок 

провела вчитель фізичної культури Білоус Н.Є. та учні 10-Б класу Косько Анастасія 

та Борщик Анна. Розроблена презентація висвітлила як і  історію виникнення, так і 

історію сучасності олімпійських ігор. Велика увага надана українському 

олімпійському руху, українським спортсменам-олімпійцям та паралімпійским іграм. 
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Також, в рамках тижня фізкультури та спорту в 10-А класі був проведений 

олімпійський урок «Спорт – це життя!» під керівництвом класного керівника 

Куценко В.В. 

Метою уроку було ознайомити учнів з олімпійськими досягненнями відомих 

українських спортсменів, виховувати їх на гуманістичних цінностях олімпійського 

руху, формувати в учнів навички та культуру здорового способу життя, залучати їх 

до активних занять фізичною культурою і спортом. На цьому уроці учні дізналися 

про історію олімпійських ігор, їхню символіку, про найвідоміших олімпійців 

України. 

Учениці Ласа Аліна та Сафронюк Дар’я підготували цікаву презентацію про 

олімпійську символіку та проаналізували досягнення українців в Олімпійських 

іграх. Попсуй Влада детально розповіла про українського футболіста, тренера 

збірної України – Блохіна Олега. Шляхтун Наталія повідомила учнів про цікавинки 

з життя «золотої рибки України» - Яни Клочкової. Ходзіцький Олександр та Баглай 

Дар’я розповіли про свої досягнення у спорті. Також на уроці згадувалися такі 

великі спортсмени, як: А.Шевченко, Володимир та Віталій Кличко, Г.Бессонова, 

С.Бубка, О.Торохтій та багато інших. 

В кінці уроку була проведена вікторина, в процесі якої учні закріпили свої знання 

про спорт. 

День фізкультурника - свято здорового способу життя, бере свій початок з 

незабутніх 80-х років. Спорт - це не тільки самоорганізація і дисципліна, здоров’я і 

молодість, елемент культури і стиль життя - це саме життя, рух вперед! Вчителями 

фізичної культури Белан С.Ю., Дроздовою Є.В., був проведений урок в 6-Б, 6-В та 

6-Г класах, присвячений  Дню фізкультурника,  для заохочення дітей до занять 

фізичною культурою та спортом. 

В нашій гімназії стало традиційним проведення декад з різних наук. Не стало 

винятком і фізична культура. Під час декади з фізичної культури учні демонструють 

 свої успіхи у досягненні фізичних навичок та вдосконалення своїх можливостей. На 

цей  раз  під час декади були проведенні змагання з плавання для юнаків 9-11 

класів, у дисципліні кроль на грудях. Місця 

розподілились таким чином: І місце – Шутий 

Дмитро (9-Б), ІІ місце – Латишев  Нікіта (11-Б), ІІІ 

місце - Терпило Ілля  (9-Б). 

Також були проведенні «Козацькі забави» серед 

учнів 8-их класів. Хлопці приймали участь у 

спортивних  конкурсах та різноманітних  іграх. 

Дівчата 8–В підтримали хлопців та станцювали 

український танок. Учні отримали велике задоволення, нагородженні були всі 

учасники свята.  
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Для дівчат 7-их класів, були проведенні змагання з піонерболу, команди були 

активні і завзяті, завжди є переможці і призери. Таким чином: І місце – 7-Б клас; ІІ 

місце – 7–Г клас; ІІІ місце – 7–В  клас. 

9 грудня 2013 року кафедрою фізичної культури були проведенні змагання 

«Веселі старти»: серед учнів 5-их класів: І місце – 

5-А, ІІ місце - 5-В, ІІІ місце - 5-Г. Переможців 

змагань привітав заступник директора з виховної 

роботи Свирида А.В. Він вручив медалі і грамоти та 

побажав всім здоров′я, успіхів в навчанні та 

подальших перемог. 

З 13 по 24 грудня 2013 року проходив чемпіонат 

з міні-футболу серед 5-7 класів. Всі учасники 

проявили найкращі спортивні якості, волю до перемоги, але як завжди в спорті є 

переможці та призери: 

 серед учнів 5-их класів: І місце - 5-В, IІ місце - 5-А, ІІІ місце – 5-Г клас; 

 серед 6-7 класів: І місце - 6-Б, ІІ місце - 6-А, ІІІ місце - 7-Г класс. 

   Безперечно, головною цінністю людини є її здоров'я. Здоров'я є елементом 

індивідуальної культури життєдіяльності. Здоров'я дітей є головною метою 

суспільства, бо саме діти визначають майбутнє благополуччя країни, подальший 

економічний і духовний розвиток, рівень життя, культури, науки. 

В.О.Сухомлинський писав: «Пам'ятаємо, шановні колеги, що без нашої 

повсякденної і умілої турботи про здоров'я школяра не може бути й мови ні про 

гармонію фізичного і духовного, ні про гармонію мислі, почуттів, світогляду, 

моральних переконань, естетичних смаків і поглядів. Мудрий педегог є добрим 

генієм дитячого здоров'я». 

В гімназії «Діалог» збереження життя та зміцнення здоров'я дитини є пре рога-

тивою діяльності. Одним із багатьох заходів цього напрямку роботи є суттєве 

збільшення рухової активності дітей. Саме тому 29 січня 2014 року на території 

відбулося урочисте відкриття льодової ковзанки. 

О 15.00 біля ковзанки зібралося чимало учнів, батьків, жителів мікрорайону, 

директорів середніх навчальних закладів Дарницького району. 

Ведуча свята, учениця 9-Б класу, Голова Ради учнівського самоврядування 

гімназії Білошапка Анна, розпочала свято такими словами: 
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«На ковзанці льодовій усіх гостей вітаємо,  

Приємних вражень всім присутнім щиро побажаємо, 

Скрипи льодок під ковзанами - на радість дітворі, 

Здорові діти Дарниці- щастя на землі». 

Ведуча та присутні щиро привітали гостей:  

 Голову Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Вітковського 

Сергія Івановича;  

 заступника Голови Дарницької адміністрації Дзюбу Василя Марковича; 

 начальника управління освіти Тимченка Сергія Михайловича. 

 

 

 

 

 

 

 
 

У вітальному слові Вітковський Сергій Іванович подякував адміністрації гімназії, 

батьківській громаді за створену чудову ковзанку, яка стала центром дозвілля дітей, 

та жителів мікрорайону. 

Далі ведуча продовжила і сказала, що наша ковзанка стала частиною гімназійного 

проекту «Здорова дитина - майбутнє нації». Вона від імені учнів подякувала 

адміністрації району, адміністрації гімназії «Діалог» і особисто директору гімназії 

Кузьминець Л.П. та голові батьківського комітету гімназії Іваненко К.Г., шановним 

батькам за підтримку та сприяння процесу формування здорового способу життя, 

допомогу в проведенні спортивних заходів в нашій рідній гімназії. 

Продовжуючи свято учні гімназії та середньої школи І ступеню №295, під 

керівництвом вчителів фізичної культури гімназії, майстера спорту Белан С.Ю. та 

кандидата в майстри спорту з ковзанярського спорту Дроздової Є.В., виконали 

хореографічну композицію на льоду, а юнаки, учні гімназії, виконали показові 

виступи з хокею з шайбою. Захоплюючу комбінацію з катання на ковзанах виконала 

Дроздова Є.В. 

На закінчення свята вчителі фізичної культури Белан С.Ю., Дроздова Є.В., Труба 

С.П. на ковзанці провели з дітьми спортивні конкурси на льоду. Понад шістьдесят 

учнів продовжили відпочинок на ковзанах під музичний супровід. 

Адміністрація гімназії отримала під час свята і щоденно отримувала багато подяк 

від жителів мікрорайону за створену таку чудову ковзанку. 

Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. від себе особисто та учнів 

гімназії подякував заступника директора з АГЧ Лукашова О.К., працівників по 

обслуговуванню будівлі Мартиненка В.А. та Осадчого В.І. Саме вони щоденно в 

морозну погоду створювали цей льодовий центр відпочинку та здоров'я на території 

нашої гімназії. 
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11-12 березня 2014 року в гімназії пройшли 

змагання з плавання серед 6-7 класів. Участь прий-

мали як хлопці, так і дівчата. Учні змагались в 

командній естафеті. 

Місця серед  дівчат розподілились таким чином: 

 серед 6-их класів: І місце – 6–Б (з результатом 

1,41), ІІ місце – 6–В (з результатом 1,52),  

ІІІ місце – розділили команди 6–А та 6–Г (з результатом 2,03); 

 серед 7-их класів: І місце – 7–Г (з результатом 1,32), ІІ місце – 7–А (з 

результатом 1,35), ІІІ місце – 6–В (з результатом 1,50). 

Місця серед хлопців розподілились таким чином: 

 серед 6-их класів: І місце – 6–В (з результатом  1,39), ІІ місце –  6–Б (з 

результатом 1,50), ІІІ місце – 6–А (з результатом 2,00); 

 серед 7–их класів: І місце – 7–В (з результатом  1,20), ІІ місце –  7–А (з 

результатом 1,22), ІІІ місце – 7–Г (з результатом 1,35). 

Заступник директора з виховної роботи Свирида А.В. нагородив переможців 

медалями і дипломами та побажав подальших успіхів у плаванні, нових досягнень і 

покращення результатів, здоров′я та натхнення. 

Літні канікули закінчилися, а це означає, що вулиці міста знову заповнилися 

маленькими пішоходами. Щоб нагадати учням гімназії Правила дорожнього руху, 

позабуті за літній період, з 20 серпня по 20 вересня 2013 року в гімназії проходив 

місячник попередження дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на 

дорозі!». З перших днів початку нового навчального року адміністрація гімназії 

забезпечила чергування працівників охоронної фірми гімназії та учнів гуртка 

«Юних інспекторів руху» біля гімназії на пішохідному переході на вулиці 

Олександра Кошиця. Чергові щоденно забезпечують безпечний перехід вулиці 

нашими учнями, вимагають дотримання правил вуличного руху від власників 

автомобілів. Обстежено ділянку вулиці, яка прилягає до гімназії, на наявність 

«лежачих поліцейських».  

1-2 вересня 2013 року класні керівники 5-11 класів: 

 з учнями своїх класів провели бесіди та інструктажі з правил безпечної 

поведінки на дорозі; 

 практично відпрацювали правила переходу вулиць та перехресть на макеті, 

який розташований на подвір’ї гімназії.  

18 вересня 2013 року з учнями 5-А класу провів 

бесіду з правил безпечної поведінки на вулиці 

старший інспектор з особливих доручень відділу 

зв’язків з громадськістю УДАІ ГУ МВС України в 

м. Києві Ковалевський О.Ю.  

Він також проінспектував чергування біля 

гімназії працівників ДАІ Дарницького РУ ГУ МВС 
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України в м. Києві. Саме в цей день контролю руху автотранспорту біля гімназії з 

боку працівників Дарницького ДАІ не було, хоч за графіком таке чергування 

повинне бути. Ковалевський О.Ю. пообіцяв заслухати стан роботи працівників ДАІ 

Дарницького району на колегії ГУ МВС України в м. Києві. 

У Дарницькому районі з 11 по 17 листопада 2013 року, як і по всій державі 

проходив Національний тиждень безпеки дорожнього руху.  

 

 

 

 
 

 

 

 

В рамках тижня, 14 листопада 2013 року, в  гімназії відбулася зустріч учнів 5-В  

класу з представниками ДАІ «Твій вибір, друг – безпечний рух!».  Інспектор ВДАІ 

Дарницького РУ ст. лейтенант міліції Л.М. Михайленко розповіла про основні 

правила поведінки, яких треба дотримуватися задля збереження свого життя і 

здоров’я. В ході зустрічі, інспектором ВДАІ автомобільно-технічної інспекції В.В. 

Панчуком, дітям були запропоновані завдання з правил вуличного руху. Школярі 

переглянули відеофільм, де герої розповідали про дотримання  правил дорожнього 

руху. Діти брали активну участь у дискусії, задавали питання. Зустріч була 

змістовною, пізнавальною, корисною. 

Під час зустрічі працівники ДАІ ставили мету: щоб люди замислились – 

порушення правил дорожнього руху, як правило, веде до трагічних наслідків і всім 

потрібно бути дисциплінованими та законослухняними учасниками дорожнього 

руху. 

15 квітня в гімназії проведено відкритий урок «Безпечна праця батьків – моє 

щасливе майбутнє». Урок підготувала та провела класний керівник Шиленко І.І. 

разом з учнями 8-А класу. Учениці класу Васильківська Катерина, Попович Вікто-

рія, Литвиненко Валерія і Фостенко Анна підготували і продемонстрували цікаві 

презентації про професії своїх мам та розповіли про важливість дотримання безпеки 

життєдіяльності на їхніх робочих місцях.  
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У проведенні уроку прийняли участь: 

 головний державний інспектор ДІН у СКС ТУ Держгірпромнагляду у 

Київській області та у м. Києві Боярський М.М.; 

 завідувач сектору профілактики нещасних випадків та професійних 

захворювань Лівобережного відділу УВД ФССНВ у м. Києві Шаманська Н.С.; 

 головний спеціаліст управління освіти Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації Саакянц І.П.; 

 завідувач сектору з питань охорони праці Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації Бедратий В.М.; 

 заступник директора гімназії «Діалог» з виховної роботи Свирида А.В. 
 

6.2. Участь у районних, міських та Всеукраїнських заходах: конкурсах, 

фестивалях, змаганнях та інше 

Назва конкурсу (змагань) Розряд, звання, місце ПІБ переможця Клас 

Конкурс «Дарниця талантами 

славиться» 

ІІ місце Боженко Аліна  7-А 

Конкурс «Дарниця талантами 

славиться» 

ІІ місце Ісаєва Катерина 6-Г 

Конкурс «Дарниця талантами 

славиться» 

 Галій Роман 6-В 

Художня гімнастика КМС Щемельова Анна  8-А 

Міжнародний фестиваль креативної 

творчості учнівської молоді,  

м. Санремо (Італія) 

Фіналіст Онопенко Софія 5-Б 

Міжнародний дитячий фестиваль 

«Сонце, радість, красота»,  

м. Несебер (Болгарія) 

ІІ місце  

(народні інструменти) 

Яркова Анна 7-А 

Карате-кіокошенкай  

 

Чемпіон України,  

ІІІ Кю 

Кравчук Ярослав  8-В 

Регбі  Кращий гравець молодіж. 

збірної України 

Художня гімнастика КМС Щупляк Олена  9-Б 

Плавання КМС Папенко Олексій  11-В 

Конкурс «Лише козак стоїть і нині 

на нашій славній Україні» 

І місце Литвиненко Ольга 11-Б 

Конкурс «Лише козак стоїть і нині 

на нашій славній Україні» 

І місце Дмитрієва 

Маргарита 

7-Б 

Конкурс знавців творчості 

Т.Г.Шевченка 

І місце Кочерга Поліна 6-Г 

Конкурс знавців творчості 

Т.Г.Шевченка 

ІІ місце Хівренко Анна 7-А 

Конкурс знавців творчості 

Т.Г.Шевченка 

ІІ місце Хащевацька Ольга 8-А 

Конкурс знавців творчості 

Т.Г.Шевченка 

ІІІ місце Філогіна Анастасія 9-В 

Конкурс екскурсоводів по творчості 

Т.Шевченка 

ІІ місце Ласа Аліна 10-А 

Райооний конкурс «Київський 

вальс» 

ІІ місце  11-ті 

класи 
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      6.3. Державно-громадське управління освітою в навчальному закладі 
 

    а) діяльність «трикутника», участь батьківського комітету в організації 

навчально-виховного процесу     
   

У системі роботи гімназії на громадських засадах обраний і працює батьківській 

комітет, який очолює Іваненко К.Г.  Батьківські комітети також обрані в кожному 

класі. Працездатний та ініціативний батьківський актив – це безкорислива і своє-

часна допомога, яка являється важливим чинником у поліпшенні рівня освітньої та 

виховної діяльності.  

11 вересня 2013 року в гімназії відбулася зустріч батьківських колективів класів з 

адміністрацією гімназії. Директор гімназії Кузьминець Л.П. щиро подякувала 

батькам за співпрацю, допомогу у розвитку гімназії. У своїй доповіді вона 

повідомила про основні закони і накази, якими керується навчальний заклад у своїй 

роботі, про профілі гімназії, навчальні плани на 2013-2014 навчальний рік, нові 

державні стандарти для учнів 5-их класів, проект профільного навчання, 

інформувала батьків про забезпечення учнів підручниками згідно вимогами МОН 

України. Лариса Петрівна особливу увагу приділила програмі «Здоров’я», яка діє в 

гімназії. Директор відзначила досягнення учнів гімназії: 

 ро участь та результати у Всеукраїнських предметних олімпіадах; 

 про участь та результати у науково-дослідницьких роботах МАН; 

 про участь і результати у Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека»; 

 Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».  

Кузьминець Л.П. ознайомила присутніх з інформацією про загальну суму витрат 

батьківським комітетом гімназії на покращення матеріально-технічної бази за 

минулий навчальний рік. Голови батьківських комітетів отримали подяки за активну 

учать у житті класу та гімназії, плідну співпрацю з педагогічним колективом, чітку 

організацію роботи батьківської громади по сприянню розвитку навчально-

методичної та матеріально-технічної бази гімназії «Діалог». 

12 вересня 2013 року проведено зустріч голів батьківських комітетів класів, 

членів учнівського самоврядування та адміністрації гімназії, на якій обговорено 

спільні дії сім’ї та гімназії у вихованні та навчанні дітей у 2012-2013 навчальному 

році.  

До складу комітету входять  дев’ять  осіб батьків, обраних на зборах кожної 

паралелі. Батьківський комітет гімназії розробляє пропозицій по різноманітних 

напрямках.  

Основними з них є: 

 охорона прав і законних інтересів осіб, які навчаються в гімназії; 

 внесення пропозицій по покращенню організацій навчально-виховного процесу; 

 охорона і зміцнення здоров'я учнів; 

 організація дозвілля та відпочинку учнів; 

 підготовка приміщення гімназії до нового навчального року. 
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 У вересні 2013 року проведено засідання «трикутника» на якому укладено угоду 

про співпрацю. Угоду підписали: директор гімназії Кузьминець Л.П., Голова 

батьківського комітету Іваненко К.Г. та голова Ради учнівського самоврядування 

Білошапка Анна. 

Активну допомогу батьківській комітет гімназії надав у підготовці та проведенні 

свята  «Низький уклін тобі, учителю!» до Дня працівників освіти та відзначенні 

Новорічних свят. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. прийняла участь у врученні соло-

дощів дітям-сиротам та дітям-інвалідам у День Святого Миколая. До Дня інваліда за 

рішенням батьківського комітету вручені подарунки дітям-інвалідам, які навчаються 

в гімназії. 

Разом з батьківськими комітетами класів проводиться обстеження умов, в яких 

виховуються діти-сироти та діти з багатодітних сімей. 

Голова батьківського комітету Іваненко К.Г. являється членом Ради по 

попередженню правопорушень неповнолітніми гімназії. 

 Багато добрих справ в гімназії «Діалог» відбувається за підтримки батьків та 

батьківських комітетів, які є опорою і підтримкою в створенні благ та матеріально-

технічного забезпечення без яких неможливий високий рівень навчально-виховного 

процесу. 
 

б) діяльність учнівського самоврядування 
 

Гуманізація освіти, педагогіка життєтворчості передбачає принципово нове 

ставлення до особистості учня, демократизації стосунків у педагогічному колективі. 

У зв'язку з цим значно зростає роль учнівського самоврядування. Учнівське 

самоврядування - це спосіб організації життя, учнівського колективу. Воно сприяє 

виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на 

принципах партнерства, гласності, демократизму. Там, де розвинене шкільне 

самоврядування, виникають сприятливі умови для згуртування учнівського колективу, 

розвитку громадянської думки. Готового колективу не буває, його необхідно створити, 

але створити — лише напівсправи треба вміти керувати і підтримувати самофункціо-

нування. Тільки тоді маса проблем навчання і виховання будуть пов'язані і 

розв'язуватимуться на належному рівні. 

Рада учнівського самоврядування обрана на загальній конференції гімназії. Очолює 

раду - голова та його заступник, в структурі ради є 8 комісій: 

 навчально-дисциплінарна комісія; 

 туристично-краєзнавча комісія; 

 комісія здоров’я та спорту; 

 комісія «Дозвілля»; 

 комісія соціального захисту та милосердя; 

 фінансово-трудова комісія;  

 інформаційна комісія; 
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 комісія позашкільних та шефських зв’язків. 

В кожному класі гімназії діє учнівське самоврядування. в масштабі гімназії його 

об’єднує Рада учнівського самоврядування, яка обрана на учнівській конференції 

гімназії. Очолював Раду Голова, учень 9-Г класу Кулеша Данило. В складі 

інформаційної комісії є учнівська лекторська група та редколегія багатотиражної 

газети «Велика перерва». 

6 грудня 2013 року в гімназії пройшов День самоврядування. Учнівське 

самоврядування серйозно віднеслось і підготувалось до цього заходу. День почався 

з наради директора та заступників директора. На посаді директора гімназії була 

голова ради учнівського самоврядування Білошапка Анна, секретар - Луценко 

Олександра, заступник директора з виховної роботи – Карпенко Андрій, заступник 

директора з адміністративно-господарчої роботи – Ягодка Борис, заступник 

директора з науково-методичної роботи – Бойко Аріадна та заступник директора з 

навчально-виховної роботи – Ласа Аліна.  

О 8.15 всі заступники приступили до виконання своїх функціональних обов’язків. 

О 8.20 для всіх учнів був тематичний ранковий радіоефір.  

На 1-ому та 2-ому уроках проведено лекції «Що таке самоврядування» та 

«Самоврядування в гімназії «Діалог». Також учні мали змогу відчути себе вчителем.  

На 3-ому та 4-ому уроках учні заміняли вчителів. У кожного учня був план 

проведення уроку, додаткова інформація до теми. В кінці робочого дня було 

проведено бліц-опитування, де учні мали можливість написати, чи сподобався їм 

цей день, їх пропозиції та побажання. Результати опитування приємно вразили раду 

учнівського самоврядування. Зі 100% - 97% учнів відмітили що їм дуже сподобався 

цей день. На 5-ому уроці в конференц-залі відбулося спільне засідання учасників 

самоврядування та адміністрації гімназії. Відбулося підведення підсумків. Де кожен 

учасник заходу звітувався про зроблену роботу.  
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

в) співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами 
 

В 2012-2013 навчальному році гімназія «Діалог» співпрацювала з благодійною 

організацією «Український центр Порозуміння» та Укрваїнським науково-мето-

дичним центром практичної психології та соціальної роботи МОН України, з метою 

поліпшення психологічного клімату учнівського та педагогічного колективів 

гімназії.  
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Регулювання конфліктів базується на інноваційній системі медіації. У рамках 

даного напряму в гімназії функціонує шкільний центр розв’язання конфліктів. 

Діяльність гімназії у напрямі збереження репродуктивного здоровя та захисту 

репродуктивних прав українських громадян здійснюється за підтримки Українсь-

кого науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи МОН 

України і Міжнародної Федерації планування сім’ї та благодійного фонду «Здоров’я 

жінки та планування сім’ї». 

Гімназія «Діалог» також співпрацює з: 

 Міжнародним благодійним фондом «Молодь за права людини»; 

 Міським Товариством тверезості та здоров’я; 

 Київським міським центром здоров’я; 

 Благодійна організація благодійний фонд «Орієнтир – Дарниця»; 

 Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. 
 

     г) проведення поїздок за кордон, у тому числі туристичні поїздки та прийом 

іноземних делегацій 
 

Нещодавно учні нашої гімназії мали нагоду побувати на уроках, що проводились 

іноземними представниками видавництва «Longman». Перший урок був проведений 

10 вересня 2013 року. Кожен з присутніх зміг пройти тестування на рівень 

володіння англійською мовою, прослухати лекцію про підготовку до іспитів і, 

власне, подолати мовний бар'єр. Урок 18 вересня 2013 року був присвячений 

найскладнішій темі граматики англійської мови - узгодження часів. Ми мали змогу 

задати питання які нас цікавили щодо тонкощів цієї теми. Кожен залишився 

задоволений від зустрічей. 

На осінніх канікулах учні гімназії та вчителі здійснили подорож по Європі. Якщо 

бути точнішим, то вони відвідали Францію - Страсбург та Париж, Німеччину – 

Мюнхен, Угорщину – Будапешт та Австрію – зупинилися в Відні. Яскраві й 

незабутні враження залишилися в учнів 8-Б, 8-Г та 7-А, 7-Б класів та вчителів 

Мельник О.К., Шкоденко Н.М., Зборовської О.В. від поїздки. Злагоджена і добре 

продумана і насиченою була програма відпочинку. Автобусно–обзорні та пішохідні  

екскурсії  ознайомили гімназистів з угорською, німецькою, австрійською, французь-

кою культурою та історією. 

Франція 

Це дуже цікава країна, в якій діти пробули найдовше. Спочатку вони відвідали 

Страсбург, столицю Ельзасу, побачили пам’ятник архітектури всесвітньо-

історичного значення, батьківщину гімну Франції «Марсельєзи», штаб-квартиру 

Ради Європи і Європейського Парламенту. Під час пішохідної екскурсії по місту 

учні відвідали квартал під назвою «Маленька Франція»: розрізаний мережею 

каналів, забудований середньовічними будинками з гостроверхими дахами. 

Здається, що саме тут ожила казка братів Гримм.  
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На наступний день учні милувалися панорамою міста з висоти Ейфелевої вежі, 

провели чудовий день на катері, який пропливав вздовж Сени, обійшли найбільший 

музей світу – Лувр. Ввечері екскурсійний день закінчився прогулянкою  по 

Монмартру з оглядом базиліки Сакре-Кер. В останній день у Франції екскурсанти 

відвідали Дісней-ленд. Напевно, кожна дитина мріє про це, нарешті їх мрія 

здійснилась. 

Німеччина 

Відвідали гімназисти також і одну з найрозвиненіших країн світу – Німеччину. 

Оглядова екскурсія, цікаві історії і розповіді про країну. Діти пройшли по відомим 

вулицям Мюнхена: від Брієннерштрасе до Принцрегентштрасе. Зробили цікаві 

зупинки на декількох площах: Королівській, Макса-Йозефа, Одеонсплац, у Резиден-

ції баварських королів, Собора Св. Михайла. Країна дуже сподобалася своїми 

вишуканими краєвидами, порядком та чистотою.  Мюнхен – легендарне німецьке 

місто півдня Німеччини, столиця Баварії. Тут панує тепла атмосфера гостинності та 

затишку, гармонійно поєднуються  захоплююча історія та пульсуюче сучасне життя 

цього міста. Ніде в Німеччині так не оберігають народні традиції, як тут, навіть 

національні костюми місцеві мешканці вдягають 

не тільки на свята. Під час екскурсії учні дізналися 

про дивовижну історію цього міста, помилуватися 

унікальними архітектурними пам’ятками (Марієн-

плац, Стара і Нова Ратуші, Баварська Опера, 

Аркада полководців, Резиденція…) та величними 

соборами. 

Австрія 

Найбільше діти хотіли відвідати саме цю країну. Здається, там найгарніші 

краєвиди в світі. Багато гір, краса. Вони прибули до Відня, пили віденську каву. 

Потім здійснили оглядово-пішохідну екскурсію по центру міста. Маршрут проходив 

старовинними віденськими вулицями: Kartnerstrasse і Graben. Оглянули діти Чумну 

колону, руїни римської епохи, палац Хофбург – колишню зимову резиденцію 

династії Габсбургів, Собор Св. Стефана. Відень - місто австрійських імператорів та 

музикантів, місто музики, вальсів, неповторних парків,  просторе місто, де у всьому 

відчувався недбало-марнотратний розмах минулої імперії. Неймовірно красивий, 

затишний історичний центр, ув'язнений у кільце садів і парків є витонченою 

архітектурою.  
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Угорщина 

Подорож гімназистів завершилася в Угорщині. Оглядова екскурсія Будапештом 

діти побачили легендарні пам’ятники історії Буди і Пешту – Площу Героїв і 

славетний пам’ятник Тисячоліттю, архітектурний ансамбль Хуняді, Парламент, 

набережну Дунаю, церкву Матяша (місце вінчання і усипальниця багатьох угорсь-

ких королів), Рибальський бастіон, Королівський палац, з якого відкривається 

неймовірно красива панорама Будапешту і Дунаю. В Будапешті відвідали купальні 

Сечені, які були під відритим небом. Після цього потрапили в великий торгівельний 

центр, де придбали багато сувенірів. І на останок здійснили вечірню прогулянку на 

катері по Дунаю. Вечірній Будапешт в ілюмінації та розповіді гіда про історію цього 

міста залишили у дитячих серцях неповторні враження. 

На осінніх канікулах ми, учні 8-В та 6-В класів, разом з вчителями Філаретовою 

А.О. та Пастушенко Л.П. побували у цікавій подорожі. Ми відвідали чотири країни 

Євро-союзу: Польщу, Угорщину, Німеччину та Австрію. Кожна країна зачаровує 

своїми пам’ятками архітектури, у кожної країни є свої неповторні шедеври 

культури. Першого дня у нас була оглядова екскурсія під назвою «Магічний 

Краків». Не дарма кажуть: «Хто хоче пізнати душу Польщі, нехай шукає її в 

Кракові». Краків - місто древніх легенд і оповідей, династій польських королів.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Про красу древнього Кракова, про музейні скарби Вавельського замку, про 

дракона Смока нам розповіли стільки легенд, що вже важко відрізнити правду від 

вигадки. Наступною нашою зупинкою була древня столиця Саксонії – місто 

Дрезден. Дрезден – один з найбільших культурних центрів Європи, що зберігає 

безцінні скарби, без яких неможливо уявити європейську цивілізацію. Мюнхен – це 

неймовірно красиве місто, пройшовши вуличками Мюнхена, напевно кожен із нас 

запам’ятав його красу і містичність назавжди. Мюнхен – справжнє місто-казка на 

півдні Німеччини. На четвертий день ми переїхали до Зальцбургу – міста 

маленького формату, проте, світового значення. Його по праву називають «сценою 

світу» завдяки незліченній кількості культурних подій, які відбуваються в 

мальовничому Старому місті. Перед виїздом додому, ми відвідали печерну 

купальню в Мішкольц-Тапольце. Світлові ефекти і загадковість цього місця вразила 

всю нашу групу, і дорослих, і малих. Веселі і повні вражень ми повернулися на 

Україну. 
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7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками 
 

Бібліотека гімназії - особливий структурний підрозділ, який здійснює інформацій-

ну підтримку й забезпечення учбово-виховного процесу. У своїй роботі бібліотека 

керується законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

нормативними документами Міністерства освіти України, Положенням про 

бібліотеку середньої загальноосвітньої школи, річного плану роботи гімназії та 

плану роботи бібліотеки. 

На 1.06.2014 року книжковий фонд бібліотеки нараховує 67405 примірників, з 

них: 

 підручників і методичної літератури - 58036 примірників; 

 художньої літератури – 9369 примірників.   

Бібліотека оснащена комп’ютерами, телевізором, копіювальною технікою. 

Оформлено передплату на  100  назв  періодичних  видань освітнього профілю. 

Ведеться робота з організації каталогів та картотек у такому складі: алфавітний та 

систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотеки :«Освіта ХХ1 

століття», «Реєстраційна картотека підручників», «Сценарії та виховні години», 

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

Працюємо над створенням тематичної електронної картотеки на основі галузевих 

газет і журналів.  Це дуже велика робота, але вона необхідна, оскільки виходить від 

читацьких запитів вчителів та учнів. Якщо бібліотека не має у своєму роз поряд-

женні необхідної довідково-інформаційної літератури - є можливість отримати 

необхідний матеріал в Інтернеті.  

Книжковий фонд бібліотеки організований та систематизований таким чином, 

щоб він повністю розкрився своїми багатствами перед читачами. Цьому сприяє 

розміщення книг за ББК, яка допомагає максимально полегшити учням, вчителям, 

бібліотекарю використання бібліотечного фонду. Систематично проводиться робота 

по веденню та оформленню бібліотечної документації: сумарних та інвентарних 

книг. 

З метою  формування культури читання, орієнтування в джерелах інформації, 

уміння користуватися довідковими виданнями, каталогами, картотеками прово-

дяться бібліотечні уроки за темами: «Про книгу і бібліотеку», «Довідковий апарат 

книги», «Подорож до Країни книжок» та інші. 

 Для задоволення інформаційних потреб в освіті, самоосвіті та професійному 

вдосконаленні для педагогічних працівників  у бібліотеці запроваджено таку форму 

обслуговування, як індивідуальне інформування. 

Читач має змогу оперативно отримувати інфор-

мацію 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 



 
111 

 
 

інформації читачам про новинки літерату-ри, 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», до 70-річчя від 

дня визволення міста-героя Києва від німецько-фашистських загарб-ників «За мирне 

небо, спасибі Вам, ветерани!» та ін. книжкові виставки та тематичні полиці. 

 Популяризація літератури з метою за без-печення інформаційних потреб учнів та 

вчителів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною бібліотекою 

разом з педагогічним колективом, а саме:  

 до 95-річчя з Дня народження В.О.Сухомлинського, українського педагога, 

письменника;  

 100 років від Дня народження А.Камю, французького письменника, філософа; 

літературна вітальня «Співець душі народної» до 175-річниці від дня 

народження українського письменника І.С.Нечуя-Левицького;  

 «Ольга Кобилянська: на перехресті життєвих і творчих доль»  до 150-річчя  

від Дня народження української письменниці;  

 «Майстер малої прози» до 150-річниці від Дня народження Б.Д.Грінченка, 

українського письменника, етнографа;  

 книжково-ілюстративна виставка «Живу і мислю думою одною…» до 180-

річниці від Дня народження української письменниці Марка Вовчка;  

 «Я маю в серці те, що не вмирає» до річниці від дня народження Лесі 

Українки та інші цікаві заходи з популяризації книги. 

Щороку традиційно ми проводимо шевченківські свята, вшановуємо пам’ять 

геніального поета. Указом Президента України 2014 рік оголошено Роком Шевченка 

в Україні. Колективом гімназії був розроблений план заходів щодо підготовки та 

відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. Бібліотекар гімназії 

допомагав у проведенні декади української мови та літератури «Встане правда! 

Встане воля!», в підготовці тематичних уроків української літератури, в проведенні 

виховних годин, створенні тематичної газети. В бібліотеці гімназії оформлені 

постійно діючі тематичні куточки: «Тарас Шевченко. Літературна та мистецька 

спадщина» та «Провісник долі України», які систематично поповнюються новими 

надходженнями.  

Спільно з колективом бібліотеки №133 та письменницею, поетесою О.І.Страшен-

ко проведений захід літературна вітальня «На тиху розмову, на добреє слово 

Шевченко нас кликав й запрошує знову». На цей захід бібліотекар гімназії 

підготувала книжково-ілюстративну виставку «І лине над землею Шевченкове 

святеє слово», проведений бібліографічний огляд літератури  для учнів гімназії. 
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В читальній залі бібліотеки гімназії «Діалог» разом з класними керівниками 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». 

Вчителем української мови Куценко В.В. та бібліотекарем Вепренцевою С.І. 

проведений конкурс на кращих читців творів Кобзаря «Поезія Шевченка мовами 

світу», де учениця гімназії Радзієвська Анастасія (6-В) 

польською мовою декламувала «Заповіт», а учень 

Короткий Ростислав  (8-В) англійською мовою уривок з 

поезії «Сон». Ці учні приймали участь у районному 

конкурсі читців-декламаторів поезії Т.Г.Шевченка «Ми 

чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» де отримали 

дипломи та цінні подарунки. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Разом з вчителями інформатики проводиться робота над створенням електрон-

ного 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 використовува-

ти 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, презен-

тацій, 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; 
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 подвійний облік видачі підручників (у класного керівника та у бібліотеці), що 

є взаємодопомогою бібліотекаря і вчителя в забезпеченні учнів підручниками і 

контролі за їх своєчасним поверненням. 

У школі створено всі умови для збереження підручників та іншої друкованої 

продукції.  

Виховання у підростаючого покоління патріотичного, національного почуття, 

любові до рідної Батьківщини - один з основних напрямків в роботі педагогічного 

колективу. В цьому напрямку було проведено ряд заходів, а саме:  

 «Державна і військова символіка України. Герб і прапор України»; 

 книжкова виставка «За мирне небо на землі - тобі спасибі, ветеране!»; 

 до Дня пам’яті жертв Голодомору «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього»; 

 виховні години «Чорнобиль - чорний біль України»;  

 «Обери здоров’я – збережи життя» та ін. 

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

інформації. Тому бібліотекар знаходиться в постійному пошуку нових активних 

форм роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов 

та інтерес до книги, а педагогам можливість щоденно поповнювати свої знання 

новою, цікавою і корисною інформацією, використовуючи її в навчально-виховному 

процесі. 
 

    8. 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 навчально-виховним процесом розподіляються 

таким чином: 

 виконання навчальних програм; 

 рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів; 

 продуктивність роботи вчителя; 

 індивідуальна робота з обдарованими дітьми; 

 якість позаурочної предметної діяльності; 

 методи самостійного пізнання учнів. 

Протягом 2013-2014 навчального року згідно з планом роботи гімназії застосову-

вались такі форми внутрішкільного  контролю: 

 колективна; 

 взаємоконтроль; 

 самоконтроль; 

 адміністративний плановий контроль; 
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 адміністративний регулюючий контроль. 

При цьому здійснювався класно-узагальнюючий контроль: 

 5-ті класи – жовтень – листопад 2013року; 

 9-А  клас – грудень 2013 року; 

 10-А клас – січень-лютий 2014 року; 

 11-В клас – березень 2014 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. 

Відповідно до   листа ІІТЗО від 11.10.2013 року №14.1/10-3300 в листопаді-грудні  

2013 року проводився моніторинг якості загальної середньої освіти серед учнів 5-их 

та 10-их класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою оцінювання стану 

системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами 

навчання учнів в основній школі. 

Результати моніторингу в порівнянні із даними про РНД учні відповідно у 4-ому 

та 9-ому класі висвітлено в нижченаведених таблицях: 
 

Предмет Результати оцінювання у 2012/2013 н.р. за 

рівнями навчальних досягнень 

Результати моніторингу за рівнями 

навчальних досягнень 

ПР СР ДР ВР ПР СР ДР ВР 

5-ті класи 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

Англійська мова 0 0 3 4 42 51 37 45 2 3 20 24 20 24 40 49 

Математика 0 0 5 5 68 75 18 20 11 12 29 32 37 41 14 15 

Українська мова 0 0 6 6 56 59 33 35 5 5 40 42 42 44 8 9 

Я і Україна 0 0 0 0 15 19 62 81 0 0 16 21 42 55 19 24 

Предмет Результати оцінювання у 2012/2013 н.р. за 

рівнями навчальних досягнень 

Результати моніторингу за рівнями 

навчальних досягнень 

ПР СР ДР ВР ПР СР ДР ВР 

10-ті класи 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

к
іл

-т
ь
 

у
ч
н
ів

 

%
 

Алгебра 0 0 18 26 39 57 12 17 8 12 24 35 28 40 9 13 

Англійська мова 0 0 6 9 28 44 30 47 0 0 0 0 17 27 47 73 

Біологія 0 0 2 3 34 51 31 46 0 0 1 2 27 40 39 58 

Всесвітня історія 0 0 4 6 21 34 39 60 0 0 0 0 31 48 33 52 

Географія 5 8 33 59 15 26 4 7 3 5 35 62 16 28 3 5 

Геометрія 0 0 16 24 40 60 11 16 0 0 13 19 44 66 10 15 

Історія України 0 0 6 9 21 33 38 58 0 0 0 0 34 52 31 48 

Технології (ОП) 0 0 0 0 1 3 31 97 0 0 0 0 4 13 28 87 

Технології (ТВП) 0 0 0 0 2 7 29 93 0 0 0 0 2 7 29 93 

Українська лі-ра 0 0 4 6 40 64 19 30 1 2 26 41 23 36 13 21 

Українська мова 0 0 0 0 2 7 29 93 0 0 0 0 2 7 29 93 

Фізика 1 1 4 6 42 64 19 29 0 0 13 20 41 62 12 18 

Хімія 0 0 8 12 41 62 17 26 2 3 14 21 31 47 19 29 
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Особливо велику увагу було приділено вивченню класних колективів 5-их класів, 

аналізувалися навчальні досягнення учнів-п’ятикласників з основних предметів 

навчального плану. 

У листопаді 2013 року проведено засідання педагогічної ради за темою «Адапта-

ція учнів 5-их класів до навчання в школі II ступеня». В рамках підготовки до 

педради здійснено моніторингове дослідження, дані якого представлені в наступних 

графіках і охоплюють період з 2008-2009 навчального року по І чверть 2013-2014 

навчального року. 
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Оперативно-якісний контроль  

З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів 7 та 9-их  класів з  основних 

предметів інваріантної складової навчального плану, в період з 10.02.2014 року по 

14.02.2014 року було здійснено оперативно-якісний контроль рівнів навчальних 

досягнень учнів 7 та 9-их класів з української мови. 

Аналіз зрізів знань показав наступні результати: 
 

Клас П.І.П. учителя Кількість учнів, що 

виконували роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

9-А Крижанівська О.Б. 25 4 11 9 - 60% 

9-Б Сердюк А.М. 12 2 6 4 - 67% 

9-Б Шиленко І.І. 14 - 5 7 2 36% 

9-В Шиленко І.І. 22 5 9 7 1 64% 

9-Г Куценко В.В. 13 - 7 5 1 54% 
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Результати оперативно-якісного контролю з українськоїмови у 7-их класах 
 

 
 

Метою контролю було визначення рівнів сформованості мовних, в тому числі,  

комунікативних умінь і навичок з означених предметів. 

За  результатами успішності навчальному році здійснюється контроль та аналіз 

рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів. 

Згідно з планом роботи гімназії на 2013-2014 навчальний рік  в період з 09 по 16 

вересня 2013 року з метою визначення рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 

класів станом на початок навчального року, готовність учнів 5-11 класів до роботи 

протягом навчального року, виявлення прогалин в знаннях учнів та надолуження 

матеріалу  було здійснено діагностичний контроль:  

 у 5-их класах – з української мови і математики; 

 у 6-11 класах – з української мови, математики, англійської мови. 

Результати контрольних робіт зафіксовані в книзі контролю в адміністративній 

частині і в таблиці, що додається. 

Звіт за результатами діагностичних контрольних робіт з філологічних предметів 

 у 2013-2014 навчальному році 

Клас Писали П.І.П.вчителя ВР ДР СР ПР % 

якості 

% 

успішн. 

  Зуєва Л.Б.       

6-А 23  2 10 11 - 52% 100% 

8-А 14  4 7 4 - 79% 100% 

9-А 11  - 7 4 - 64% 100% 

9-Б 12  5 5 2 - 83% 100% 

10-А 10  3 4 3 - 70% 100% 

10-Б 17  2 9 6 - 64% 100% 

  Тихоненко Ю.М.       

5-В 14  1 2 11 - 21% 100% 

8-А 13  2 7 4 - 67% 100% 

8-Б 11  2 6 2 1 73% 91% 
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8-В 15  2 7 6 - 60% 100% 

8-Г 8  1 5 1 1 75% 88% 

10-В 9  2 4 3 - 67% 100% 

  Крижанівська О.Б.       

5-Б 33  3 13 12 - 57% 100% 

7-А 29  9 12 8 - 72% 100% 

7-Б 27  4 12 9 2 59% 93% 

9-Б 13  2 5 6 - 54% 100% 

10-В 12  2 4 4 2 50% 83% 

11-А 21  3 13 8 1 57% 86% 

  Куценко В.В.       

5-Г 33  9 18 2 - 93% 100% 

6-Б 25  8 17 - - 100% 100% 

8-Г 10  - 2 7 1 20% 80% 

10-А 12  - 11 1 - 92% 100% 

  Шиленко І.І.       

7-В 27  - 18 4 2 75% 92% 

8-А 11  2 6 3 - 72% 100% 

8-Б 14  4 6 3 1 71% 93% 

8-В 16  2 10 4 - 75% 100% 

10-В 10  - 6 3 1 60% 90% 

  Сердюк А.М.       

5-А 20  4 11 5 - 75% 100% 

7-Б 22  1 17 4 - 82% 100% 

9-Б 16  - 2 13 1 13% 94% 

7-А 25  1 9 7 8 40% 68% 

7-Г 15  - 5 3 7 33% 53% 

5-Б 28  9 15 4 - 86% 100% 

  Міхальова А.В.       

7-А 13  3 6 4 - 69% 100% 

7-Б 21  5 11 5 - 76% 100% 

11-В 21  1 11 9 - 57%  100% 

  Маркова І.А.       

6-Б 15  6 8 1 - 93% 100% 

8-А 14  4 8 2 - 75% 100% 

8-Б 7  3 4 - - 100% 100% 

8-В 15  8 7 - - 100% 100% 

9-А 10  4 5 1 - 97% 100% 

9-Б 18  8 8 2 - 88% 100% 

10-А 8  2 3 3 - 63% 100% 

10-В 9  - 6 3 - 66% 100% 

11-в 18  2 13 3 - 83% 100% 

  Яковленко В.В.       

6-А 14  - 8 6 - 58% 100% 

6-Б 16  1 10 5 - 73% 100% 

7-А 15  2 5 8 - 46% 100% 

7-Б 12  - 9 3 - 75% 100% 
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8-А 14  2 12 - - 100% 100% 

8-Б 13  4 7 2 - 77% 100% 

8-В 14  1 9 4 - 77% 100% 

8-Г 10  1 6 3 - 70% 100% 

  Колісник А.В.       

6-Б 13  6 6 1 - 92% 100% 

6-В 13  3 7 3 - 77% 100% 

7-А 13  3 7 3 - 77% 100% 

  Таранченко О.М.       

9-Б 10  1 3 6 - 40% 100% 

9-В 19  5 7 7 - 63% 100% 

7-В 14  2 7 5 - 64% 100% 

7-Г 16  - 6 9 1 38% 94% 

10-Б 22  5 12 5 - 77% 100% 
 

Адміністративні контрольні роботи з філологічних предметів були проведені в 

період з 13.05.2014 року по 19.05.2014 року.   

Результати контрольних робіт відображені в таблиці: 
Клас К-ть учнів, що 

виконували роботу 

П.І.Б. учителя ВР ДР СР ПР Якість успішність 

Українська мова 

  Зуєва Л.Б.       

6-А 10  4 3 3 0 70% 100% 

7-А 14  4 6 4 0 71% 100% 

  Сердюк А.М.       

5-А 20  3 9 8 0 60% 100% 

5-Б 15  5 7 2 1 80% 93% 

9-Б 12  0 9 3 0 75% 100% 

7-В 9  3 4 1 1 78% 89% 

11-Б 18  9 7 2 0 89% 100% 

11-В 13  0 4 7 2 31% 85% 

10-В 20  3 5 10 2 40% 90% 

  Крижанівська О.Б.       

6-А 13  1 9 2 1 77% 92% 

7-А 15  5 5 5 0 67% 100% 

8-Г 14  0 3 9 2 21% 86% 

8-Б 13  3 3 6 1 46% 92% 

9-А 14  0 4 10 0 29% 100% 

10-Б 20  6 12 1 1 90% 95% 

11-А 20  3 14 3 0 85% 100% 

  Тихоненко Ю.М.       

7-Г 21  8 11 2 0 78% 100% 

6-Г 14  0 11 3 0 78% 100% 

5-В 24  7 15 2 0 92% 100% 

6-В 15  0 8 6 1 53% 93%                                                                                                        

7-В 11  2 5 4 0 64% 100% 
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7-Б 22  8 11 2 1 86% 95% 

  Куценко В.В.       

5-Г 17  4 10 2 1 82% 94% 

9-А 9  1 3 5 0 44% 100% 

10-А 23  1 12 9 0 60% 100% 

6-Б 18  0 12 6 0 70% 100% 

9-Г 13  0 0 11 2 0% 84% 

  Шиленко І.І.       

8-А 20  2 8 10 0 50% 100% 

8-В 19  1 7 11 0 42% 100% 

8-Б 13  0 9 4 0 69% 100% 

9-Б 10  0 4 5 1 40% 90% 

9-В 23  2 7 11 3 39% 87% 

Англійська мова 

  Міхальова А.В.       

7-А 13  1 6 6 0 54% 100% 

5-А 19  0 8 8 3 42% 84% 

7-Б 19  3 9 7 0 63% 100% 

11-В 16  2 7 5 2 56% 100% 

  Таранченко О.М.       

9-Б 11  5 5 1 0 91% 100% 

10-Б 20   2 16 2 0 90% 100% 

5-Б 11  4 4 1 2 73% 81% 

6-В 18  2 5 10 1 39% 94% 

6-А 12  3 5 4 0 67% 100% 

7-В 8  3 2 3 0 63% 100% 

8-Б 13  4 6 2 0 77% 100% 

8-А 23  2 14 7 0 70% 100% 

  Маркова І.А.       

6-А 15  3 10 2 0 87% 100% 

7-А 12  1 7 4 0 67% 100% 

11-Б 19  5 6 8 0 58% 100% 

5-В 13  2 7 4 0 69% 100% 

10-А 21  1 11 10 0 57% 100% 

8-Б 15  1 5 8 1 40% 93% 

6-Б 17  2 5 9 1 41% 94% 

  Колісник А.В.       

10-В 19  2 7 9 0 53% 100% 

9-Г 14  4 6 4 0 71% 100% 

9-В 23  5 10 8 0 65% 100% 

9-А 10  4 5 1 0 90% 100% 

7-В 11  0 6 4 1 55% 91% 

5-Б 9  0 4 5 0 44% 100% 

  Яковленко В.В.       

5-В 12  7 4 1 0 92% 100% 
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5-Г 15  0 6 8 1 40% 93% 

6-Г 12  4 7 1 0 92% 100% 

8-В 21  0 10 11 0 48% 100% 

11-А 20  2 14 4 0 80% 100% 

9-А 12  - 10 2 0 83% 100% 

8-Г 14  - 7 6 1 50% 93% 

Німецька мова 

  Оксамит М.М.       

6-Г 13  4 9 0 0 100% 100% 

7-Б 20  5 12 3 0 85% 100%  

8-Г 13  1 10 2 0 84% 100% 

9-А 12  0 10 2 0 82% 100% 

9-Б 12  0 9 3 0 75% 100% 

10-Б 19  4 15 0 0 100% 100% 

11-Б 19  5 14 0 0 100% 100% 

11-В 12  0 12 0 0 100% 100% 

  Пастушенко Л.П.       

5-Б 12  2 6 4 0 67% 100% 

5-В 13  6 6 0 1 92% 92% 

5-Г 17  7 9 0 1 94% 94% 

6-А 12  0 4 8 0 33% 100% 

7-А 14  0 5 6 3 36% 79% 

7-В 9  0 0 4 5 0% 44% 

7-Г 21  0 3 13 5 14% 76% 

8-Б 12  1 5 4 2 50% 83% 

9-А 11  0 4 5 2 36% 82% 

9-Б 13  0 7 5 1 54% 92% 

9-В 22  2 5 12 3 32% 86% 

10-В 18  2 4 6 6 33% 67% 

  Філаретова А.О.       

5-В 15  0 8 7 0 53% 100% 

5-Б 6  0 4 1 1 67% 83% 

5-А 22  2 6 11 3 36% 86% 

8-В 14  2 6 5 1 57% 93% 

6-А 11  0 4 5 2 36% 82% 

7-А 13  0 5 7 1 38% 92% 

7-В 11  0 4 7 0 36% 100% 

9-Г 14  0 7 4 3 50% 79% 

6-Б 17  1 2 9 5 15% 60% 

10-А 20  0 4 13 3 20% 85% 

11-А 17  2 8 7 0 59% 100% 

8-Б 15  0 5 7 3 33% 80% 

8-А 19  0 7 10 2 37% 89% 

6-В 19  0 8 11 0 42% 100% 
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Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами    

2013-2014  навчального року 
Клас Кільк. 

учнів 

на 

початок. 

року 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

Кільк. 

учнів 

на  кінець 

семестру 

(року) 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні СР Учні 

ПР 

 

Якість Успіш. 

Всього  З них з 

однією 

оцінкою 

СР 

5-А 23 1 1 23 2 12 9 3 - 61% 100% 

5-Б 28 1 1 28 - 15 13 4 - 54% 100% 

5-В 28 1 - 27 1 17 9 5 - 63% 100% 

5-Г 21 - - 21 2 13 6 5 - 71% 100% 

6-А 29 - 1 30 2 15 13 7 - 57% 100% 

6-Б 22 2 - 20 1 11 8 - - 60% 100% 

6-В 22 - - 22 - 13 9 4 - 60% 100% 

6-Г 19 - - 19 2 12 4 2 1 74% 95% 

7-А 29 - 1 30 1 15 14 2 - 54% 100% 

7-Б 22 - - 22 - 11 10 1 1 50% 96% 

7-В 28 4 1 25 1 11 13 3 - 48% 100% 

7-Г 22 - 2 24 - 10 14 3 - 42% 100% 

8-А 24 - - 24 1 7 16 4 - 33% 100% 

8-Б 29 - - 29 1 12 15 4 1 45% 97% 

8-В 23 - - 23 - 10 13 4 - 43% 100% 

8-Г 17 - - 17 - 4 11 2 2 24% 88% 

9-А 28 1 - 27 - 10 15   4 2 37% 93% 

9-Б 29 1 2 30 2 14 14 3 - 53% 100% 

9-В 25 1 - 24 3 15 6 1 - 75% 100% 

9-Г 15 1 1 15 - 5 10 1 - 33% 100% 

10-А 25 - 1 26 - 8 18 5 - 30% 100% 

10-Б 24 3 - 21 1 10 10 4 - 52% 100% 

10-В 25 - - 25 2 10 13 3 - 48% 100% 

11-А 24 - - 24 3 7 14 3 - 42% 100% 

11-Б 23 - - 23 3 10 10 1 - 57% 100% 

11-В 21 - - 21 - 5 16 2 - 24% 100% 

Всього 625 16 11 620 28 282 303 80 7 50% 99% 
 

Моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами    

2013-2014  навчального року в паралелях 
Паралель Кільк. 

учнів 

на 

початок 

року 

Кільк. 

учнів, 

що 

вибули 

 

Кільк. 

учнів, 

що 

прибули 

Кільк. 

учнів 

на  кінець 

семестру 

(року) 

Учні 

ВР 

 

Учні 

ДР 

Учні СР Учні 

ПР 

 

Якість Успіш. 

Всього  З них з 

однією 

оцінкою 

СР 

5-ті класи 100 3 2 99 5 57 37 17 - 63% 100% 

6-ті класи 92 2 1 91 5 51 34 13 1 62% 99% 

7-мі класи 101 4 4 101 2 47 51 9 1 49% 99% 

8-мі класи 93 - - 93 2 33 55 14 3 38% 97% 

9-ті класи 97 4 3 96 5 44 45 9 2 51% 98% 

10-ті класи 74 3 1 72 3 28 41 12 - 43% 100% 

11-ті класи 68 - - 68 6 22 40 6 - 41% 100% 

Всього 625 16 11 620 28 282 303 80 7 50% 99% 
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Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень учнів 5-11 класів за результатами 

2012-2013 навчального року та 2013-2014 навчального року 
 

 
 

 

 

0
10
20
30
40
50
60

5-ті 
класи 

6-ті 
класи 

7-мі 
класи 

8-мі 
класи 

9-ті 
класи 

10-ті 
класи 

11-ті 
класи 

ВР 5 5 2 2 5 3 6

ДР 57 51 47 33 44 28 22

СР 37 34 51 55 45 41 40

ПР 0 1 1 3 2 0 0

Результати успішності учнів 5-11 класів 

 у  2013-2014 навчальному році 

ВР 

ДР 

СР 

ПР 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5-ті 6-ті 7-мі 8-мі 9-ті 10-ті 11-ті 

2012-2013 0 0 2 1 0 0 0

2013-2014 0 1 1 3 2 0 0

Учні початкового рівня навчальних досягнень 

2012-2013

2013-2014
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5-ті 6-ті 7-мі 8-мі 9-ті 10-ті 11-ті 

2012-2013 16 43 46 71 53 44 18

2013-2014 37 34 51 55 45 41 40

Учні середнього рівня навчальних досягнень 

2012-2013

2013-2014
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Графік внутрішкільного контролю на 2013-2014 навчальний рік 
 

 

Зміст контролю 

місяць 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Аналіз календарних планів              

Контроль класних журналів                  

Аналіз планів факультативних занять              

Аналіз планів додаткових курсів              

Аналіз планів МО                

Викладання навчальних предметів            

українська мова та література  5 кл       11 кл   

світова література        +     

англійська мова    +        

німецька мова    +        

математика  5 кл     9, 11 

клас 

    

історія       +   +    

природничі предмети              

хімія        +    

 фізика        +    

біологія    +        

економіка     +       

право     +    +   

«Захист Вітчизни»       +    +     

фізична культура        +        

інформатика       +        

трудове навчання    +     +   

предмети естетичного циклу    +      +   

Контроль проведення  факультативів                

Контроль проведення додаткових 

курсів 

               

Стан зошитів учнів                

Стан журналів обліку факульт. занять                

Стан журналів обліку додатк. курсів                

Стан щоденників                 

Обладнання кабінетів              

Виконання програм              
 

0

10
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60

70

5-ті 6-ті 7-мі 8-мі 9-ті 10-ті 11-ті 

2012-2013 65 66 41 27 41 23 30

2013-2014 57 51 47 33 44 28 22

Учні достатнього рівня навчальних досягнень 

2012-2013

2013-2014
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Персональний  контроль 

Протягом 2013-2014 навчального року підводилися підсумки вивчення продукти-

вності викладацької діяльності, методичний рівень викладача, рівень сформованості 

певних навичок учителів, які атестуються в поточному навчальному році, а саме: 

№  П.І.Б. учителя Посада Категорія, на яку атестується 

1 

 

Кузьминець 

Лариса Петрівна 

Директор, учитель 

історії 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Вчитель-методист»  

2 Свирида  

Анатолій Васильович 

Заступник директора  

з ВР, учитель 

фізичної культури  

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Вчитель-методист»  

3 Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

Учитель історії Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Вчитель-методист»  

4 Шило 

Іван Іванович 

Учитель «Захист 

Вітчизни»  

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Вчитель-методист»  

5 Овдій  

Віра Олександрівна 

Учитель музичного 

мистецтва 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Вчитель-методист»  

6 Слєпакова 

Надія Іванівна 

Учитель математики  Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «Вчитель-методист»   

7 Кушнір 

Валентина Степанівна 

Учитель географії та 

економіки 

Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

званню «Старший учитель» 

8 Шевчук  

Надія Сергіївна 

Учитель фізики Підтвердити відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 

присвоїти звання «Старший учитель» 

9 Поліщук  

Людмила Олександрівна 

Учитель біології Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії»  

10 Музичук 

Тетяна Вікторівна 

Учитель 

інформатики 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» 

11 Белан 

Світлана Юріївна 

Учитель фізичної 

культури 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії» 

12 Пастушенко  

Людмила Петрівна 

Учитель німецької 

мови 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

13 Конопля 

Наталія Анатоліївна 

Учитель права Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

14 Шиленко 

Інна Ігорівна 

Учитель української 

мови та літератури 

Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії» 

15 Жук  

Марина Олександрівна 

Педагог-організатор Підтвердити кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст » 
 

     Направлено на курсову перепідготовку до КМІУВ ім.Б.Грінченка згідно графіка 

курсової перепідготовки по Дарницькому РУО на 2013-2014 н.р. таких вчителів: 
№ п/п П.І.Б. учителя Спеціальність за 

дипломом 

Предмет Категорія Категорія, 

на яку 

атестується 

Термін курсів 

1 Міхальова 

Алла Валентинівна 

іноземна мова англійська 

мова 

вища вища Жовтень-квітень 

2013-2014 

2 Красна 

Тамара Валеріївна 

математика математика вища вища Жовтень-квітень 

2013-2014 
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3 Маркова 

Ірина Анатоліївна 

іноземна мова англійська 

мова 

вища вища 21.10-25.10.2013,           

06.12.2013 

4 Шевчук 

Надія Сергіївна 

фізика фізика, 

  

вища вища 21.10-25.10.2013,                  

03.02-07.02.2014 

5 Шкоденко 

Наталія Миколаївна 

географія географія, 

економіка 

вища вища 30.09-04.10.2013,                    

09.12-13.12.2013 

6 Усатенко 

Людмила Григорівна 

біологія біологія вища вища 28.10-01.11.2013,    

27.12.2013 

7 Крижановський 

Валерій Григорович 

технології трудове 

навчання 

вища вища 07.10-11.10.2013, 

16.12-20.12.2013 

8 Кушнір  

Валентина Степанівна 

географія географія, 

економіка 

вища вища 24.02-07.03.2014 

 

9 Овдій 

Віра Олександрівна 

музика та 

співи 

музика вища вища 28.10-01.11.2013,    

27.12.2013 
 

Результати атестації педагогічних кадрів у 2013-2014 навчальному році наступні: 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»: 

 Конопля Наталії Анатоліївні, вчителю права; 

 Пастушенко Людмилі Петрівні, вчителю німецької мови; 

 Шиленко Інні Ігорівні, вчителю української мови та літератури; 

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії»: 

 Белан Світлані Юріївні, вчителю фізичної культури; 

 встановлено тарифні розряди: 

 Шилу Івану Івановичу, керівнику гуртка, 10 тарифний розряд; 

 продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним 

працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: 

 «спеціаліст» Жук Марині Олександрівні, педагогу – організатору; 

 порушено клопотання перед атестаційною комісією управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації: 

 про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

 Музичук Тетяні Вікторівні, вчителю інформатики; 

 Поліщук Людмилі Олександрівні, вчителю біології; 

 про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії»: 

 Кузьминець Лариси Петрівни, вчителя історії; 

 Свириди Анатолія Васильовича, вчителя фізкультури; 

 Гаврилюк Жанни Миколаївни, вчителя історії; 

 Кушнір Валентини Степанівни, вчителя географії та економіки; 

 Лебідь Наталії Миколаївни, вчителя української мови та літератури; 

 Овдій Віри Олександрівни, вчителя музики; 

 Слєпакової Надії Іванівни, вчителя математики; 

 Шевчук Надії Сергіївни, вчителя фізики і астрономії; 

 Шила Івана Івановича, вчителя предмету «Захист Вітчизни»  
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 про присвоєння педагогічного звання «старший учитель»: 

 Шевчук Надії Сергіївні, вчителю фізики і астрономії 

 про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель»: 

 Кушнір Валентини Степанівни, вчителя географії та економіки  

 про присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»: 

 Слєпаковій Надії Іванівні, вчителю математики 

 про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-

методист»: 

 Кузьминець Лариси Петрівни, вчителя історії; 

 Свириди Анатолія Васильовича, вчителя фізкультури; 

 Гаврилюк Жанни Миколаївни, вчителя історії; 

 Лебідь Наталії Миколаївни, вчителя української мови та літератури 

 Овдій Віри Олександрівни, вчителя музики; 

 Шила Івана Івановича, вчителя предмету «Захист Вітчизни» 

На заключному засіданні атестаційної комісії 2013-2014 навчального року було 

складено графік перспективної атестації педагогічних кадрів до 2018-2019 н.р. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Міхальова 

Алла Валентинівна 

Заболотна  

Світлана Іванівна  

Крижанівська  

Олена Борисівна 

Куценко 

 Валентина Василівна 

Кузьминець 

Лариса Петрівна 

Красна 

Тамара Валеріївна 

Зуєва  

Лариса Борисівна 

Маркова  

Ганна Михайлівна 

Сердюк 

 Алла Миколаївна 

Свирида  

Анатолій Васильович 

Маркова 

Ірина Анатоліївна 

Толстенко 

 Людмила Миколаївна 

Мельник  

Олена Климівна 

Грудова 

 Людмила Робертівна 

Гаврилюк  

Жанна Миколаївна 

Шкоденко 

Наталія Миколаївна 

Оксамит  

Микола Михайлович 

Філаретова  

Алевтина Олександрівна 

Берегова 

 Ніна Анатоліївна 

Слєпакова 

Надія Іванівна 

Усатенко 

Людмила Григорівна 

Рожкова  

Тетяна Федорівна 

Труба  

Світлана Петрівна 

Яковленко  

Володимир Віталійов 

Кушнір 

Валентина Степанівна 

Зборовська 

Олена Володимирівна 

Вепренцева  

Світлана Іванівна 

Тихоненко  

Юлія Миколаївна  

Онищенко 

 Валерія Борисівна 

Поліщук  

Людмила Олександр 

Крижановський 

Валерій Григорович 

Крижановська 

Наталія Михайлівна 

 Максим 

 Тетяна Анатоліївна 

Музичук 

Тетяна Вікторівна 

Кулик 

Надія Іванівна 

Таранченко  

Ольга Михайлівна 

 Білоус 

Ніна Євгенівна  

Белан 

Світлана Юріївна 

Малецька 

Світлана Олександрівна 

Мадян 

Майя Олександрівна 

 Буряк  

Валентина Анатоліївн  

Шило 

Іван Іванович 

 Долгіх 

Володимир Олексійов  

 Колісник 

Альона Василівна 

Конопля 

 Наталія Анатоліївна 

 Мушто  

Валерій Михайлович 

 Дроздова 

Євгенія Вікторівна 

Шиленко 

Інна Ігорівна 

   Корнелюк  

Тетяна Євгенівна 

Жук  

Марина Олександрівн  

    Пастушенко  

Людмила Петрівна 

    Овдій  

Віра Олександрівна 

    Шевчук  

Надія Сергіївна 
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Попереджувальний контроль 

Метою якого була перевірка виконання державних програм, стан ведення класних 

журналів по предметах, відповідність записів в них до календарних планів та 

поурочних планів вчителів – предметників філологічного циклу.  

Наприклад, станом на 09 грудня 2013 року було здійснено попереджувальний 

контроль учителів-філологів на предмет  виконання програм за І семестр 2013-2014 

навчального року, відповідності записів у класному журналі тематиці календарного 

і поурочного плану. Перевірка показала, що всі вчителі гуманітарних предметів 

дотримуються вимог навчальних програм, чітко планують та неухильно дотриму-

ються змісту навчальної програми та її вимог до виконання практичного мінімуму 

письмових робіт, не допускаючи перевантаження учнів, уникають (якщо виникає 

така проблема) розбіжності кількості годин за програмою за рахунок ущільнення 

навчального матеріалу або за рахунок навчальної практики, при плануванні 

враховують кількість адміністративних контрольних робіт   

Оглядовий контроль 

Об’єктом якого були:  

1. Стан ведення ділової документації, а саме, документи, що зберігаються у кабінеті 

заступника директора з навчально-виховної роботи: 

 матеріали державної підсумкової атестації; 

 книга обліку підсумків внутрішнього контролю; 

 розклад уроків; 

 класні журнали 5-11-их класів; 

 журнал обліку занять за індивідуальним графіком;  

 книга наказів з кадрових питань; 

 книга обліку трудових книжок; 

 книга підсумків внутрішнього контролю 

 навчальні програми; 

 матеріали обліку навчання дітей у мікрорайоні гімназії; 

 книга обліку педагогічних працівників; 

 особові справи працівників гімназії; 

 атестаційні матеріали педагогічних працівників; 

 статистична звітність, нормативно-правова документація. 

2. Стан трудової виконавчої дисципліни вчителів та допоміжного персоналу; 

3. Стан навчальних кабінетів та їх методичне забезпечення 

 Коригуючий контроль 

Здійснювався з метою надання методичної допомоги вчителям з невеликим 

досвідом роботи, молодим спеціалістам, а саме: 

 Колісник  А.В.  – учителю англійської мови; 

 Шиленко І.І. – учителю української мови та літератури; 

 Буряк В.А. – учителю історії; 
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 Коноплі Н.А. – учителю історії та правознавства; 

 Дроздовій Є.В. – учителю фізичної культури; 

 Мадян М.О. – практичному психологу. 

При здійсненні контролю  різних за характером об’єктів  використовувались такі  

методи: 

 спостереження (відвідування уроків, позакласних заходів з подальшим їхнім 

аналізом); 

 перевірка стану ведення документації (щоденники учнів, зошити учнів, 

поурочні та календарні плани вчителів); 

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

досягнень;  

 контрольна робота – зріз знань; анкетування); 

тестування. 

Медико-педагогічний контроль 

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону  України «Про охорону дитинят-

ва», на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї,  молоді 

та спорту від 11.11.2008 року №13/1-2/1011/1, спільного наказу Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 року 

№518, 674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихо-

ванням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Положення про медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах,  Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, наказу по гімназії «Діалог» від 04.11.2009 року  №259-а «Про забезпечен-

ня медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів гімназії «Діалог» 

протягом   2013-2014 навчального року проведено наступні заходи: 

 адміністрацією гімназії проведено засідання методичного об’єднання вчителів 

фізичної культури спільно з медичним працівником гімназії: 

 опрацьовано  інструкцію про розподіл учнів для занять на уроках фізичної 

культури і наказ «про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

 доведено до відома класних керівників і батьків положення вищеозначених 

документів, а саме: 

 протягом вищеозначеного періоду медичним працівником гімназії;   

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

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

уроках фізичної культури;   

 складено списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп на 

поточний рік;  

 затверджено їх у директора і доведено до відома класних керівників та 

вчителів фізичної культури; 



 
131 

 
 

 разом з класним керівником оформлено листок здоров’я  класу; 

 медико-педагогічний контроль здійснювався за такими напрямками:  

 медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, 

динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм 

фізичного виховання, а  саме:   

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

підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної 

культури;  

 оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-

оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нор-

мативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність; 

 оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм 

фізичного виховання (температура та вологість повітря, ефективність венти-

ляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання примі-

щень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної 

допомоги тощо); 

 контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;  

 контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів; 

 вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж 

уроку. 

 медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання; 

 медичний супровід змагань, туристичних походів тощо; 

 профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

 санітарно-просвітницька робота; 

 диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та 

спеціальній групах; 

 ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, 

календар-но-тематичний план, конспект уроку) 

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

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, 

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

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

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

цих досліджень заходи підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну 

організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам із метою 

поліпшення стану викладання предмета.  

 Для забезпечення якісного проведення навчального процесу заступником директора 

з наукової  роботи  своєчасно був складений розклад уроків, який був погоджений 

державним санітарним лікарем Дарницького району м. Києва, складена та  здана 
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тарифікація гімназії на 2013-2014 навчальний рік. Складено розклади роботи басейну, 

факультативів та додактових занять. 

З метою координації дій вчителів-предметників щодо організації навчально-

виховного процесу протягом навчального року було здійснено низку різного за 

видами контролю, а саме:  

   Загальношкільний контроль: 

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

рік); 

 виконання державної програми (на протязі навчального року); 

 підготовку вчителів гімназії до навчального процесу (наявність робочих 

планів-конспектів); 

 відвідування уроків у вчителів–предметників математики, інформатики, 

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

допомога вчителям); 

 контроль за виконанням планів методичних об’єднань: 

 математики  та інформатики; 

 економіки, географії,  біології, хімії та фізики. 

   Персональний контроль 

Протягом 2013-2014 навчального року під контролем знаходилися вчителі–

предметники, що підлягали атестації: 

 Кушнір В.С. – вчитель географії та економіки; 

 Шевчук Н.С. – вчитель фізики; 

 Слєпакова Н.І.- вчитель математики; 

 Поліщук Л.О.- вчитель біології. 

   Оперативно-якісний контроль 

Метою оперативно-якісного контролю було: відстежити протягом навчального 

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

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

викладання в цих класах, якість роботи класного керівника, здійснення контролю за 

навчанням та вихованням дітей з боку батьків. 

  При здійсненні контролю  різних за характером об’єктів  використовувались такі 

методи: 

 спостереження (відвідування уроків, позакласних заходів з подальшим їхнім 

аналізом); 

 перевірка стану ведення документації (зошити учнів, поурочні та календарні 

плани вчителів); 

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

досягнень; контрольна робота – зріз знань; анкетування); 

 тестування. 
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Результати  внутрішньошкільного  контролю протягом року фіксувалися в книзі 

контролю в адміністративній частині. 
 

Результати оперативно-якісного контролю з математики в 5-их кл. (жовтень, 2013) 
Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

5-А Ржкова Т.Ф. 24 23 17 31 48 4 48 96 

5-Б Рожкова Т.Ф. 27 21 5 38 43 14 43 86 

5-В Рожкова Т.Ф. 28 23 26 61 4 9 87 91 

5-Г Маркова Г.М. 21 19 10 53 32 5 63 95 

 

 
 

Результати оперативно-якісного контролю з алгебри в 9-их класах (грудень, 2013 р.) 
 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів 

класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  успішності  

9-А алгебра Слєпакова Н.І. 27 23 - 2 14 7 9 70 

9-Б 29 24 - 11 8 5 46 79 

9-В 24 21 1 11 8 1 57 95 

9-Г 15 11 - 2 6 3 18 73 
 

 
 

Результати оперативно-якісного контролю з математики в 5-их класах (листопад) 
 

Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

5-А Ржкова Т.Ф. 34 28 12 12 4 - 86 100 

5-Б Рожкова Т.Ф. 27 23 7 13 3 - 87 100 

5-В Рожкова Т.Ф. 29 24 10 12 2 - 92 100 

5-Г Маркова Г.М. 28 25 13 9 4 - 88 100 
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Результати оперативно-якісного контролю з математики в 11-их класах (лютий) 
 

Клас Предмет  П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % 

якості 

%  

успішно

сті  

11-Б Алгебра   Красна Т.В. 23 16 1 9 5 1 63 94 

11-В  21 17 - 7 9 1 42 94 

 

 
 
 
 

Результати оперативно-якісного контролю з алгебри в 7-их класах (лютий, 2014 р.) 
 

Клас П.І.П. учителя Кількість 

учнів класу 

Кількість 

учнів, що 

виконували 

роботу 

ВР ДР СР ПР % якості %  

успішності  

7-А Маркова Г.М. 30 28 - 1ё0 14 4 36 85 

7-Б Мельник О.К. 22 19 2 8 7 2 53 89 

7-В Мельник О.К. 25 22 2 18 2 - 91 100 

7-Г Маркова Г.М. 24 18 1 9 7 1 56 94 
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Результати діагностичних робіт з математики 
 

Клас К-сть 

учнів,які 

писали 

роботу 

Предмет ВР % ДР % СР % ПР % % 

успіш

ності 

% 

якост

і 

ПІП вчителя 

5-А 19 математика 1 5 3 15 9 48 6 32 68 21 Рожкова Т.Ф. 

5-Б 24 математика 2 8 7 29 12 50 3 13 88 38 Рожкова Т.Ф. 

5-В 28 математика 7 25 12 43 9 32 - - 100 68 Рожкова Т.Ф. 

5-Г 16 математика 9 56 3 19 3 19 1 6 88 71 Маркова Г.М. 

6-А 28 математика 1 4 14 50 7 25 6 21 79 54 Маркова Г.М. 

6-Б 20 математика - - 11 55 8 40 1 5 95 55 Маркова Г.М. 

6-В 21 математика 22 3  8  8  3   Красна Т.В. 

6-Г 18 математика 3 17 5 28 10 55 - - 100 44 Мельник О.К. 

7-А 29 алгебра 1 4 11 38 10 34 7 24 79 41 Маркова Г.М. 

7-Б 21 алгебра 2 10 4 19 15 71 - - 100 29 Мельник О.К. 

7-В 24 алгебра - - 8 33 12 50 4 17 83 33 Мельник О.К. 

7-Г 22 алгебра - - 10 45 9 41 3 14 86 45 Маркова Г.М. 

8-А 24 алгебра 1 4 3 13 9 38 11 45 55 17 Мельник О.К. 

8-Б 25 алгебра - - 4 16 15 60 5 20 80 16 Мельник О.К. 

8-В 23 алгебра - - 2 9 15 65 6 26 74 9 Мельник О.К. 

8-Г 13 алгебра - - - - 10 77 3 23 77 23 Рожкова Т.Ф. 

9-А 26 алгебра - - 5 19 18 69 3 12 88 19 Слєпакова Н.І. 

9-Б 24 алгебра 1 4 9 38 5 20 9 38 63 42 Слєпакова Н.І. 

9-В 25 алгебра - - 9 43 10 48 2 9 90 43 Слєпакова Н.І. 

9-Г 14 алгебра - - 2 14 8 37 4 29 71 14 Слєпакова Н.І. 

10-А 21 математика 10 48         Слєпакова Н.І. 

10-Б 21 алгебра 10 48 8 38 3 14 - - 100 85 Слєпакова Н.І. 

10-В 18 алгебра 6 33 7 39 5 28 - - 100 72 Слєпакова Н.І. 

11-А 20 математика 2 10 9 45 7 35 2 10 90 55 Рожкова Т.Ф. 
 

Результати підсумкових контрольних робіт з математики за І семестр 2013-2014 н.р. 
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5-А 24 21 матем-ка 1 5 9 43 7 32 4 20 80 48 Рожкова Т.Ф. 

5-Б 28 24 Матем-ка 4 17 14 58 6 25 - - 100 75 

5-В 28 21 Матем-ка - - 13 62 8 38 - - 100 62 

5-Г 21 17 Матем-ка 10 59 4 24 3 18 - - 100 82 Маркова Г.М. 

6-А 30 21 Матем-ка 3 14 10 48 7 33 1 5 95 62 Маркова Г.М. 

6-Б 20 18 Матем-ка 3 17 10 56 4 22 1 6 94 72 Маркова Г.М. 

6-В 22 19 Матем-ка 2 11 8 42 9 47 - - 100 53 Красна Т.В. 

6-Г 19 15 Матем-ка 3 20 5 33 7 47 - - 100 53 Мельник О.К. 

7-А 30 27 Алгебра 1 4 13 48 13 48 - - 100 52 Маркова Г.М. 

7-Б 22 22 Алгебра 1 5 8 36 12 54 1 5 95 41 Мельник О.К. 

7-В 25 22 Алгебра 1 5 10 45 9 41 2 9 91 50 Мельник О.К. 

7-Г 24 21 Алгебра 1 5 8 38 11 52 1 5 95 43 Маркова Г.М. 
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8-А 24 22 Алгебра 3 14 9 41 10 45 - - 100 55 Мельник О.К. 

 24 20 Геометрія - - 4 20 11 55 5 25 75 20 

8-Б 29 28 Алгебра 3 11 9 32 15 54 1 4 96 43 

 29 24 Геометрія - - 16 67 7 29 1 4 96 67 

8-В 23 20 Алгебра - - 9 45 11 55 - - 100 45 

 23 19 Геометрія - - 6 32 12 63 1 5 95 32 

8-Г 17 12 Алгебра - - 4 33 8 67 - - 100 33 Рожкова Т.Ф. 

 17 14 Геометрія - - 3 21 6 43 5 36 64 21 

9-А 27 24 Алгебра - - 4 17 17 66 4 17 83 17 СлєпаковаН.І. 

 27 23 Геометрія - - 4 17 13 57 6 26 74 17 

9-Б 29 24 Алгебра 3 13 7 29 11 46 3 16 88 42 

 29 23 Геометрія 4 17 6 26 8 35 5 22 78 44 

9-В 24 23 Алгебра 3 13 14 61 6 26 - - 100 74 

 24 23 Геометрія 3 13 11 48 6 26 3 13 87 61 

9-Г 15 14 Алгебра - - 4 28 5 36 5 36 64 28 

 15 12 Геометрія - - 6 50 2 17 4 33 67 50 

10-А 26 22 Матем-ка 1 5 8 36 9 41 5 23 82 41 Маркова Г.М. 

10-Б 21 19 Алгебра 4 21 10 53 5 26 - - 100 74 СлєпаковаН.І. 

 21 20 Геометрія 1 5 5 25 9 45 5 25 75 30 

10-В 25 19 Алгебра 2 11 8 42 6 32 4 15 79 53 

 25 21 Геометрія 1 5 6 29 11 52 3 14 86 33 

11-А 24 17 Матем-ка  4 24 4 23 9 53 - - 100 47 Рожкова Т.Ф. 

11-Б 23 20 Алгебра 3 15 9 45 6 30 2 10 90 60 Красна Т.В. 

 23 16 Геометрія 3 15 8 50 5 31 - - 100 65 

11-В 21 13 Алгебра - - 2 15 8 62 3 23 77 15 

 21 16 Геометрія - - 3 19 12 75 1 6 94 19 
 

Результати підсумкових контрольних робіт з математики за 2013-2014 н.р. 
 

Клас Ксть 

учнів 

у 

класі 

К-сть 

учнів, 

які 

писали 

Предмет ВР % ДР % СР % П

Р 

% % 

успіш

ності 

% 

яко

сті 

ПІП вчителя 

5-А 24 22 математика 1 5 11 50 6 27 4 18 82 55 Рожкова Т.Ф. 

5-Б 28 24 математика 1 4 11 46 10 42 2 8 91 50 Рожкова Т.Ф. 

5-В 28 26 математика 3 12 13 50 10 38 - - 100 62 Рожкова Т.Ф. 

5-Г 21 17 математика 2 12 9 53 6 35 - - 100 65 Маркова Г.М. 

6-А 31 27 математика 2 7 13 48 9 33 3 11 89 56 Маркова Г.М. 

6-Б 20 19 математика 3 16 13 68 2 11 1 5 95 84 Маркова Г.М. 

6-В 22 20 математика - - 16 80 4 20 - - 100 80 Красна Т.В. 

6-Г 19 19 математика 4 21 7 37 5 26 3 16 84 58 Мельник О.К. 

7-А 30 28 алгебра 1 4 16 57 10 36 1 4 96 61 Маркова Г.М. 

 30 26 геометрія - - 12 46 14 54 3 12 88 46  

7-Б 22 20 алгебра 4 20 5 25 9 45 2 10 90 45 Мельник О.К. 

 22 21 геометрія 2 10 10 48 9 42 - - 100 57  

7-В 25 24 алгебра 1 4 10 42 11 46 2 8 92 46 Мельник О.К. 

 25 23 геометрія 3 13 15 65 4 17 1 4 96 78  

7-Г 24 22 алгебра 1 5 9 41 10 45 2 9 91 45 Маркова Г.М. 

 24 23 геометрія - - 11 48 12 52 - - 100 48  

8-А 25 24 алгебра 1 4 13 54 9 38 1 4 96 58 Мельник О.К. 

 25 23 геометрія 1 4 8 35 14 61 - - 100 39  
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8-Б 29 28 алгебра 2 7 15 54 11 39 - - 100 61 Мельник О.К. 

 29 27 геометрія 3 11 10 37 14 52 - - 100 48  

8-В 21 21 алгебра 3 14 12 57 6 29 - - 100 71 Мельник О.К. 

 21 20 геометрія 2 10 12 60 6 30 - - 100 70  

8-Г 17 12 алгебра 3 2 5 42 4 33 4 15 100 67 Рожкова Т.Ф. 

 17 12 геометрія - - 5 42 7 58 - - 100 42  

9-А 28 27 алгебра 1 4 11 41 4 6 - - 85 44 Слєпакова Н.І. 

 28 28 геометрія 1 4 11 39 11 39 5 18 82 43  

9-Б 29 27 алгебра 8 30 13 48 6 22 - - 100 78 Слєпакова Н.І. 

 29 25 геометрія 4 16 9 36 11 44 1 4 96 52  

9-В 25 25 алгебра 9 36 15 60 1 4 - - 100 96 Слєпакова Н.І. 

 25 23 геометрія 3 13 13 57 7 30 - - 100 70  

9-Г 15 13 алгебра - - 6 46 7 54 - - 100 40 Слєпакова Н.І. 

 15 13 геометрія - - 2 13 7 54 4 31 69 15  

10-А 26 19 математика 1 5 13 68 4 21 1 5 95 74 Слєпакова Н.І. 

10-Б 22 21 алгебра 2 10 8 38 10 48 1 4 95 48 Слєпакова Н.І. 

 22 20 геометрія 1 5 7 35 11 54 1 1 95 40  

10-В 26 24 алгебра 7 29 13 54 4 7 - - 100 83 Слєпакова Н.І. 

 26 22 геометрія 5 23 7 32 9 41 1 4 95 55  

11-а 24 21 математика 5 24 14 66 2 10 - - 100 90 Рожкова Т.Ф. 

11-б 23 19 алгебра 9 47 8 42 2 11 - - 100 89 Красна Т.В. 

 23 19 геометрія 6 32 8 42 5 26 - - 100 74  

11-в 21 18 алгебра 2 11 7 39 6 33 3 17 83 50 Красна Т.В. 

 21 16 геометрія 2 13 5 31 8 50 1 6 94 44  
 

9. Фінансовий звіт  

9.1. Використання бюджетних коштів, що виділялися гімназії «Діалог» для 

покращення матеріально-технічної бази, із них:  

 документація шкільна – 480,00; 

 медикаменти – 1100,00; 

 господарчі товари – 2350,00; 

 документи про освіту – 460,00;    ВСЬОГО: 4390,00 грн. 

9.2. Використання коштів з інших джерел фінансування:  

а) використання коштів за надання платних послуг: 

 СЕС Дарницького району – 8939,16; 

 натирання підлоги – 10000,00; 

 комунальні послуги – 30275,35;  

ВСЬОГО: 49214,51 грн. 

б) використання за рахунок батьківських коштів:  
 

ВЕРЕСЕНЬ – 2013 року 
№ Зміст Кількість Сума 

1. Журнал обліку руху учнів  2 34,00 

2. Журнал робочого часу працівників 4 58,00 

3. Тонер для копіювального апарату  1 470,00 

4. Прибуткові ордери та касова книга 100 120,00 

5. Заправки тонерів  7 693,00 
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6. Хостінг та домени сайта   520,00 

7. Охоронні послуги  10100,00 

8. Канцтовари   1200,00 

9. Ділові щоденники для голів батьківських комітетів  32 689,84 

10. Подяки  100 200,00 

11. Господарчі товари  2600,00 

12. Лампи денного світла  300 5095,00 

13. Серцевина для замка 1 80,00 

14. Навісний замок 3 360,00 

15. Чистка акваріума   250,00 

16. Батарейки до мікрофона  6 39,00 

17. Термометри для вимірювання тепла  10 150,00 

18. Ремонт підсилювача   700,00 

19. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку   1000,65 

20. Журнали реєст. інструктажів з безпеки життєдіяльності  10 220,00 

21. Журнали планування та обліку робочого часу 10 230,00 

22. Будівельні матеріали   1780,00 

ВСЬОГО:   26589,49 

ЖОВТЕНЬ – 2013 року 

1. Батарейки до мікрофона  2 8,97 

2. Заправка картриджів  3 240,00 

3. Вивіз сміття   250,00 

4. Лампочки енергозберігаючі 15 375,00 

5. Гіпохлорид натрію 236 кг 1530,00 

6. Охоронні послуги   10100,00 

7. Рамки  6 180,00 

8. Халати для технічних працівників  18 1800,00 

9. Чистка акваріума  150,00 

10. Добрива та лак для квітів   102,00 

11. Калій йодистий   150,00 

12. Декорації до Новорічної вистави   210,00 

13. Будівельні матеріали  1540,00 

14. Канцтовари   2350,00 

15. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку   1013,00 

16. Значки гімназиста  120 2520,00 

17. Господарчі товари   560,00 

18. Кулі та манжети для практичниз занять з предмету «Захист 

Вітчизни» 

 150,00 

19. Тонер для копіювального апарату  1 435,00 

20. Віск для натирання підлоги  100,00 

ВСЬОГО:   23763,97 

ЛИСТОПАД – 2013 року 

1. Свічки до Дня вшанування памяті Голодомору  40 200 

2. Охоронні послуги   10100,00 

3. Утеплення віконних відкосів зовні армуючим шаром з 

склосіткою  

 19150,00 

4. Подовжувачі в кабінет інформатики 2 140,00 

5. Розсікателі 7 280,00 

6. Призи для учнів   840,00 

7. Заправка картриджа  1 550,00 

8. Батиарейки для мікрофона  8 38,27 

9. Дорожки для басейну  3 9000,00 

10. Лампи розжарювання  49 203,00 
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11. Чистка акваріуму   150,00 

12. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку   998,66 

13. Гіпохлорид натрію  1600,00 

14. Сантехнічні матеріали   705,00 

15. Фурнітура та декорація для Новорічних костюмів   1045,00 

16. Рамки для грамот 9 165,00 

17. Господарчі товари   867,78 

18. Музичні дзвінки   20000,00 

19. Калій йодистий  100 грам 120,00 

20. Лідокол та лопати для снігу   120,00 

21. Грамоти  153 370,00 

ВСЬОГО:   66642,71 

ГРУДЕНЬ – 2013 року 

1. Настройка піаніно  300,00 

2. Реактиви для басейну   240,00 

3. Ялинкові прикраси   200,00 

4. Перепльот МАНовських робіт  38 565,00 

5. Флешки на 8GB 10 600,00 

6. Призи для учнів   875,00 

7. Гіпохлорид натрію  300 кг 1530,00 

8. Грамоти  23 46,00 

9. Охоронні послуги   10100,00 

10. Періодичне видання   19998,19 

11. Сантехнічні матеріали   290,00 

12. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку  998,66 

13. Канцтовари  та миючі засоби   4589,97 

14. Оздоблення та освітлення катка  5500,00 

15. Відновлення та заправка картриджів  4 1470,00 

16. Ілюмінація для катка  15000,00 

17. Призи та декорації для новорічної вистави   2381,00 

18. Лампи розжарювання  100 588,00 

19. Калій йодистий   240,00 

20. Термовентилятор  1 369,00 

21. Фоторамки для конкурсів малюнків 3 190,00 

ВСЬОГО:   66070,82 

СІЧЕНЬ – 2014 року 

1. Лампи розжарювання  50 250,00 

2. Серцевина для замка  1 75,00 

3. Гіпохлорид натрію 300 кг 1530,00 

4. Диски для болгарки  3 100,00 

5. Охоронні послуги   10100,00 

6. Сантехнічні матеріали   260,00 

7. Прожектори світлодіодні  6 2656,00 

8. Рамки  8 200,00 

9. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку  1001,66 

10. Хлорне вапно  20 кг 170,00 

11. Джерело безперебійного живлення   1623,00 

12. Заправка картриджів  1 160,00 

13. Призи для нагородження учнів   400,00 

14. Мікрофон фінамічний та стійка  954,00 

15. Грамоти  45 107,00 

16. Монітор та прінтер  1795,00 

ВСЬОГО:   21381,66 
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ЛЮТИЙ – 2014 року 

1. Охоронні послуги   10100,00 

2. Грунт для пересадки квітів   94,00 

3. Реактиви для басейну   100,00 

4. Лампи розжарювання  24 348,00 

5. Миючі засоби   3381,00 

6. Заправка картриджів  3 250,00 

7. Медикаменти для медичного кабінету   400,00 

8. Канцтовари   2260,00 

9. Виготовлення огорожі гімназії   72500,00 

10. Фото бумага та рамки   280,00 

11. Каталожні карточки для біблітеки  1000 150,00 

12. Книжка для бібліотеки гімназії «Шляхами великого Кобзаря» 1 300,00 

13. Акамулятор для телефону  1 120,00 

14. Гіпохлорид натрію  472 кг 3060,00 

15. Призи для нагородження учнів   400,00 

16. Придбання прапорів: Дарницького району, гімназії «Діалог» 2 520,00 

ВСЬОГО:   94263,00 

БЕРЕЗЕНЬ – 2014 року 

1. Пластикові стаканчики для медичного кабінету  300 25,50 

2. Прибуткові ордери та касова книжка   58,53 

3. Шпагат для флагштока   85,00 

4. Призи для учнів – читців поезії Т.Шевченка іноземною мовою 2 213,00 

5. Придбання тонера для копіювального апарату  1 573,00 

6. Канцтовари   470,74 

7. Охоронні послуги   10100,00 

8. Сантехнічні матеріали   800,00 

9. Господарчі товари   850,00 

10. Фотобумага для друкування фото  40,00 

11. Дерева для участі в районній акції «Алея випускників»  500,00 

12. Насіння чорнобривців  500,00 

13. Електротовари   550,00 

14. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку  1997,31 

15. Фоторамки для малюнків   75,00 

16. Модуль   100,00 

17. Оздоблення фасаду   4200,00 

18. Будівельні матеріали   2129,00 

19. Калій йодистий   240,00 

20. Реактиви для басейну   100,00 

21. Миючі засоби   563,72 

22. Віск для натирання підлоги   200,00 

23. Вивіз сміття   600,00 

ВСЬОГО:   24970,80 

КВІТЕНЬ – 2014 року 

1. Миючі засби   371,78 

2. Призи для нагородження учнів   231,00 

3. Заправка картриджів  2 160,00 

4. Охоронні послуги   10100,00 

5. Гіпохлорид натрію  300 кг 1800,00 

6. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку  1008,04 

7. Модулі памяті для забезпечення функціонування 

мультимедійних дошок  

2 396,00 

8. Замак навісний  1 60,00 
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9. Грамоти  30 75,00 

10. Фото – бумага та рамки для фото   285,00 

11. Цеп для бензокосилки   38,00 

12. Книжки з охорони праці   125,00 

13. Акадимічні  книжки  150 4200,00 

14. Призи для нагородження учнів  231,00 

15. Плафон в басейн  1 70,00 

16. Реактиви   100,00 

17. Зварювальні роботи спортивного майданчика  250,00 

18. Покас трави   500,00 

19. Квіти на клумби   440,00 

20. Насадки та розсікателі для шланга   100,00 

ВСЬОГО:   20540,82 

ТРАВЕНЬ – 2014 року 

1. Покришки для возика   150,00 

2. Шкільна газета «Велика перерва» 30 450,00 

3. Грамоти   250,00 

4. Батарейки для мікрофона  4 30,00 

5. Оплата за телекомунікаційні послуги та послуги звязку  995,89 

6. Тонер для копіювального апарату  1 700,00 

7. Електричні товари   1372,50 

8. Заправка картриджів   240,00 

9. Миючі засоби   2172,73 

10. Охоронні послуги   10000,00 

11. Будівельні матеріали   510,00 

ВСЬОГО:   16871,12 

Всього за 2013-2014 навчальний рік   361094,39 
   

Всі матеріальні цінності поставлені на баланс в районному управлінні освіти. 
 

10. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної 

виконавчої влади та органів управління освітою. 
 

З боку органів управління освітою, зокрема, управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації та Головного управління освіти і науки 

м. Києва протягом 2013-2014 навчального року було здійснено контроль:   

 кадрового забезпечення навчального закладу; 

 штатного розпису навчального закладу; 

 стану організації навчально-виховного процесу; 

 стану матеріально-технічної та методичної бази гімназії; 

 стану виховної роботи; 

 правильності визначення претендентів на нагородження медаллю «За  високі 

досягнення в навчанні» та «За досягнення в навчанні» 

 правильність заповнення книги видачі документів про освіту. 

 

 

Директор гімназії «Діалог»                              Л.П.Кузьминець 
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