
5.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

РОБОТА З ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ І 

ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІМИ. 

РОБОТА ГУРТКІВ, СЕКЦІЙ. 
У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив гімназії працював над 

реалізацією виховної теми «Створення сприятливого виховного середовища для духовного 

збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина 

України».  

Пріоритетними напрямками виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік було 

визначено:  

- виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України;  

- посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання; 

удосконалення превентивного виховання;  

- удосконалення системи роботи щодо формування ціннісного ставлення особистості 

до сім’ї, родини;  

- урізноманітнення форм і методів співпраці школи і сім’ї;  

- інтегрування зусиль органів учнівського самоврядування та батьківської громади, 

педагогічного колективу при організації виховної роботи;  

- підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів з проблем виховання; 

- забезпечення відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат 2017-2018 

навчального року з метою створення ефективної системи національно-патріотичного 

виховання, морально-духовного, культурного розвитку дитини;  

- максимальне охоплення учнів позакласною та позашкільною роботою. 

 Адміністрацією школи та педагогічним колективом створено систему виховної 

роботи, структура якої забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення 

різних форм виховної діяльності у процесі навчання і позакласній діяльності, впровадження 

у виховний процес інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учасників 

навчально-виховного процесу, роботу органів учнівського самоврядування, співпрацю 

трикутника «школа-учні- батьки».  

Для реалізації виховної мети в першому семестрі були заплановані за тематичними 

періодами і проведені такі загальногімназійні заходи:  

«Вересень – «Через єдність народу – до відродження України!»  

- урочисті заходи до Дня знань (Саміляк А.І., Кужель Ю.В.);  

- перший урок для першокласників «Україна на карті Європи» (класоводи);  

- cтарт мистецького проекту до 80-річчя гімназії «Школа нового покоління» 1-11 кл.; 

            - творчий проект 1-6 кл. «Потрібен мир – тобі й мені. І всім на світі дітям!»  

            (Кужель Ю.В., самоврядув.); 

- випуск радіогазети до Дня миру (Письменна І.В.);  

- випуск радіогазети до Європейського дня мов та Всеукраїнського дня бібліотек 

 (Письменна І.В.);  

- старт конкурсів «Клас року», «Учень року» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В.);  

- виставка фотогазет «Моє європейське літо» (класні керівники 2-8 кл.);  

- мовознавчий квест «Через мову пізнаємо світ» (Саміляк А.І., Кузнєцова О.А.); 

- конкурс стіннівок «Учитель! У слові цім багато добра, любові і радості звучить» 

 (Кужель Ю.В., класні керівники);  

           - фотовиставка «Селфі з учителем» (Кужель Ю.В., класні керівники);  



              
 

          
 

 «Жовтень – «Права, свобода та патріотизм – виміри єднання»  

- випуск радіогазети «Права, свобода та патріотизм – виміри єднання  

(Письменна І.В.);  

- Олімпійський урок для учнів початкової школи (Слєсарева О.В.); 

- виставка квіткових композицій та поробок з природного матеріалу  

«А ми нашу славу збережемо» (Кужель Ю.В., класні керівники);  

- вікторина до Дня захисника України;  

- виставка малюнків «Козацьке наше коріння» (Рудковська О.В.);  

- конкурс патріотичної української пісні «Перезавантаження» (Гученко О.В.,  

класні керівники) ;  

 

 



      
 

«Листопад – «Бережи мене, мій законе»  

- квест до Дня ООН (Скремінська Л.М., Кузнєцова О.А.); 

- уроки мужності «Визволителям Києва – вічна слава та вдячність» (класні керівники);  

- випуск радіогазети «Не обміліє пам’ять віку, у серцях нащадків буде жити» 

 (Письменна І.В.);  

- мистецький проект «Консул має таланти» (Кужель Ю.В., класні керівники 8 класів); 

-  заходи до Дня визволення Києва «Битва за Київ (1943)» (Припута І.П.);  

- учнівські проекти до Дня української писемності та мови (кафедра української  

мови);  

- конкурс читців поезії «Моє слово про Україну» (1-4 класи) (Кужель Ю.В.); 

- Міжнародний день толерантності. Години спілкування «Говоримо  

про толерантність» (Кужель Ю.В., класні керівники 1-11 класів);  

- ювілейний тиждень в рамках проекту «Школа нового покоління» (Боброва С.Й., 

 Саміляк А.І, Кужель Ю.В.);  

- класні години до Днів скорботи й пам'яті жертв Голодомору (Полонецька Л.П., 

 Журова А.Б., вчителі історії);  

- випуск радіогазети пам’яті жертвам Голодомору (Письменна І.В.);  

 

    
 

       
 



«Грудень – «Знати, вміти, берегти!»  

- заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;  

- мистецька акція «Здорова молодь – наше майбутнє» (класні керівники); 

- День місцевого самоврядування;  

- виставка малюнків «Козацькому роду нема переводу!» (Рудковська О.В.);  

- першість гімназії з шахів (вчителі фізичної культури);  

- першість гімназії з настільного тенісу (вчителі фізичної культури);  

- тематичні виховні години: «Герої-ліквідатори» та ін. (класні керівники);  

- художня галерея: конкурс творчих робіт «Парад новорічних витинанок» (Кужель 

Ю.В., класні керівники);  

- благодійна акція «Веселий ярмарок» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В., самоврядування); 

- новорічна розважальна програма (Саміляк А.І., Кужель Ю.В., класні керівники).  

 

     
 

         
 

Всі ці колективні творчі справи були сплановані і впроваджені в рамках 

загальногімназійного проекту «Школа нового покоління». За відгуками учасників, 

адміністрації та батьків, заходи пройшли на високому організаційному і естетичному рівні. 

Одним з аспектів реалізації виховної системи «Школа творчості» є гурткова робота. На 

початок року була організована діяльність 9 гуртків і 5 спортивних секцій.  

На першому поверсі гімназії привертає увагу різнобарвна палітра художніх робіт 

гуртківців мистецької галузі та майстра своєї справи Рудковської О.В. Діяльність гуртка 

«Сонячна палітра» впроваджувалась у напрямку формування компетентностей особистості 

засобами образотворчого мистецтва. Кращі роботи гуртківців були представлені на 

тематичних виставках гімназії, мистецькому проекті «Консул має таланти» та районних 

конкурсах.  

Продовжувало роботу шкільне радіо (керівник гуртка Письменна І.В.). Активними в 

цьому напрямку роботи є учні 8-Б класу. Кожний новий випуск радіопередач змістовно 

розповідає про життя країни, гімназії та кожного класу. Є дуже популярними 

радіопрезентації класів, радіокалендар знаменних дат.  

Активними в цьому році були вихованці гуртка музичного мистецтва. Метою гуртка є 

розвиток музичних здібностей та інтересів дітей, формування патріотичних почуттів 



засобами народної пісні. Завдяки професійній майстерності керівника Перехрест С.П. діти з 

легкістю засвоюють музично - поетичні твори, вчаться розуміти красу рідного слова. Участь 

у вокальному гуртку: його буднях й святах є доброю школою навчання дітей спілкуванню, а 

виступи на концертах - джерелом радості й натхнення.   

Яскравою та корисною знахідкою для дітей став гурток «Творча майстерня». 

Гуртківці вчаться створювати прикраси з різних матеріалів, знайомляться з техніками 

квілінгу, оригамі, фелтінгу, декупажу, опановують початковими навичками мистецтва 

бісероплетіння та створення української народної ляльки. Особливістю програми гуртка є 

спрямованість занять на поєднання різних технік у творчу роботу, спонукання гуртківців на 

експериментування та пошук власної авторської техніки.            

Особлива увага в цьому році приділялася патріотичному вихованню. За планом 

військово-патріотичної роботи військкерівник Припута І.П. організовує виховну роботу 

відповідного спрямування. Протягом І семестру під його керівництвом були проведені 

заходи з військово-патріотичного виховання, присвячені Дню захисника України (14 жовтня) 

та Дню Збройних сил України (6 грудня) в рамках місячника оборонно-масової роботи. Учні 

середніх та старших класів взяли участь у шкільних змаганнях «Козацькі забави», ІІ 

відкритих змаганнях на першість гімназії з військово-спортивного орієнтування, у міських 

змаганнях з вогневої підготовки «Снайпер столиці».  

Продовжувала роботу спортивна секція з капоейро. Вихованці гуртка брали активну 

участь у загальношкільних заходах. Їх виступи були особливо цікавими, оригінальними та 

видовищними.  

Ми пишаємося вихованцями хореографічного гуртка «Грація». Керівник Слєсарева 

О.В. завжди творчо підходить до організації та проведення занять, користується великою 

любов’ю та повагою учнів, усі загальношкільні свята та класні заходи супроводжувались 

хореографічними постановками Олени Вадимівни.  

Наші учні також із задоволенням відвідують гурток шахів «Два королі». Керівник 

гуртка Трощенко В.Ю. під час занять ставить перед собою завдання розвивати математичні 

здібності, логіку та виховувати кращі риси характеру учнів (цілеспрямованість, 

наполегливість, об’єктивність). Через призму шахів вихованці мають можливість розвивати 

естетичні, інтелектуальні, художні якості. Крім того, це — цікавий вид дозвілля. Протягом 

2017-2018 н.р. учні гімназії показали гарні результати у шаховому турнірі «Кришталева 

тура».  

З особливим задоволенням наші учні відвідують гурток з футболу. У результаті 

реалізації програми гуртка та завдяки тренеру Крупеніну М.В. учні оволоділи технічними 

прийомами та тактичними схемами гри та підготувались до виконання учбових нормативів.  

Серед виховних заходів превентивного характеру були ті, що направлені на захист 

прав дітей і формування здорового способу життя. Серед них – лекції працівників Центру 

«Здоров’я» Печерського району з профілактики вживання наркотиків та попередження 

жорстокості, випуск стіннівок та проведення заходів до Міжнародних днів людей з 

особливими потребами, боротьби зі СНІДом, шкідливими звичками тощо.  

Яскравою подією семестру став мовознавчий квест для учнів початкової школи 

«Через мову пізнаємо світ». За організацію заходу взялися вчителі гуманітарних та 

краєзнавчих дисциплін, зокрема Сімакова Ю.О., Наддур Н.В., Скремінська Л.М., Кужель 

Ю.В., Щербакова Л.В., Забашта І.А., Письменна І.В., Гученко О.В., Завальнюк О.Ю., Г.  До 

проведення долучилися не тільки вчителі мов, але й старшокласники. Кожна мова – окрема 

зупинка шляхом до знань з цікавими завданнями, піснями і танцями. Учні початкової школи 

мали змогу перепочити на станціях української, англійської, німецької, іспанської, 

французької та російської мови, де на них чекали ребуси, настільні ігри, цікаві факти про 

країни. 

Не менш цікавим, насиченим та сучасним був традиційний конкурс української пісні 

«Перезавантаження», організаторами якого були вчителі кафедри української мови Гученко 

О.В., Мартиновець С.М. та представник батьківського комітету Кім Оксана Василівна. 



 За результатами конкурсу  ІІІ місце посіли учні 8-Б класу за виконання пісні 

«Українські Ромео та Джульєтта» із повчальною міні-виставою. «Ой у вишневому саду» 

залунала по-новому, коли учні 5-Б класу заспівали її як сучасний рок хіт, за що і отримали 

почесне ІІ місце. Першими серед перших стали учні 6-А класу з піснею «Музико, грай!», 

яким вдалося зарядити залу позитивними емоціями краще за інших. Всі учасники отримали 

неабияке задоволення від участі у конкурсі.  

Останній тиждень листопада був переповнений радістю, хвилюванням, гордістю та 

позитивними емоціями. Адже в цьому році гімназія відзначала своє 80-річчя. Ювілейний 

тиждень «Навчаємо для майбутнього» був надзвичайно насиченим. Батьки та гості гімназії 

мали змогу побачити, як поєднуються традиційне та найсучасніше в освіті, дізнатися про 

особливості навчання та можливості розвитку дитини у нашому навчальному закладі.  

В рамках загально гімназійного проекту «Школа нового покоління» було проведено 

ряд мистецьких конкурсів. Зокрема, літературний конкурс зібрав найкращі твори учнів 

гімназії, уривки з них стали основою рефлексії «Любов виникає з любові». Переможці 

хореографічного та вокального конкурсів доповнили виставу своїми талановитими 

виступами. Художні та фото роботи учнів прикрашали гімназію, а картина юної художниці 

учениці 3-Б класу Фоулер Аннори-Анни надихнула на створення декорацій до свята. 

 Завершальною у калейдоскопі святкової програми була вистава «Любов виникає з 

любові». Акторами вистави були вчителі та учні. Основою перфоманса стали уривки із есе 

учнів про школу, пісні та відеоролики про життя гімназії, створені в співдружності учителів і 

учнів, а також уривки із повісті Марини Аромштам «Коли відпочивають янголи». Гості, 

батьки, учні, всі присутні насолодилися виставою, яка торкнулася серця кожного. 

Наступним важливим масовим заходом був щорічний благодійний ярмарок до Дня 

святого Миколая. Учні гімназії із задоволенням представили власну випічку та доробки. 

Виручені кошти передали волонтерам військової частини 3027 Національної гвардії України 

(придбані солодощі та новорічні подарунки дітям учасників АТО, що загинули під час 

виконання військового обов’язку). Було закуплено і передано через спілку «Волонтерська 

Сотня» продукти та засоби гігієни для поранених, що перебувають на лікуванні у Головному 

військовому клінічному госпіталі. Надано матеріальну допомогу на лікування вчителю 

Шабельник Л.І. та прибиральниці Наталії. А також на виручені кошти привітали ветеранів 

праці.  

Особливо цікаво пройшли новорічні свята. Розпочали плеяду новорічних виступів 

вистави учнів початкової школи.  

1-Б клас весело зустрічав Новий 2018 рік виставою “New Year’s Wonder”. Вистава 

виконувалась англійською мовою. Учні 1-А класу разом с Санта Клаусом та Святим 

Миколаєм подорожували казковими стежинами, підготували веселі новорічні вітання для 

своїх рідних. 

 Учні 3-Б класу зіграли у англомовній виставі  «Різдвяний детектив». Оригінальний 

сюжет драматургічного твору був написаний старшокласником Михайлом Сукманюком (10 

клас) та адаптований класним керівником 3-Б класу Галиною Сукманюк із індивідуальним 

урахуванням талантів кожної дитини.  

Новорічне свято «Святковий калейдоскоп» в 4-Б класі мало незвичний формат. Цього 

разу не вчителі розробляли сценарій свята чи підбирали ролі кожному учню. Діти самі 

думали, як вразити глядачів своїм талантом. Виявилось, що серед учнів є чудові музиканти, 

виконавці сучасних танців, балерини, декламатори, художники, співаки, а хлопці – справжня 

надія футбольної збірної.  

Танцювальні композиції усіх класів, поставлені вчителем з хореографії Оленою 

Слєсаревою,  додали дійствам динамічності та дозволили дітям продемонструвати свою 

багатосторонню обдарованість.  

Фіналом конкурсів талантів стало загальношкільне свято, на якому окрім новорічних 

пісень відбулося вручення нагород талановитим учням, грамот за найкреативніше 

оформлення класу та за участь в благодійному ярмарку до дня святого Миколая. 



 

     
 

     
 

Для реалізації виховної мети в другому семестрі були заплановані за тематичними 

періодами і проведені такі загальногімназійні заходи: 

 Січень «Культура народу – у його традиціях!»  

- «Культура народу у його традиціях» конкурс на кращого колядника (Кужель Ю.В. ); 

- радіогазета «День Соборності України» (Письменна І.В.);  

- виховний захід до Дня Соборності та Свободи України «Соборність України у часі і 

просторі» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В., класні керівники);  

- виховний захід до Дня пам’яті Героїв Крут - перегляд документального фільму «Бій 

під Крутами!» (Кужель Ю.В., класні керівники);  

- зустрічі з представниками служби, виставки малюнків, бесіди про протипожежну 

безпеку до Дня працівників пожежної охорони України (Кужель Ю.В., класні керівники). 

     
 Лютий « Споконвіку було Слово!»  

- першість гімназії з баскетболу учнів 9-11 класу (вчителі фізкультури);  

- святкова пошта та конкурс стіннівок до Дня святого Валентина (самоврядування, 

Кужель Ю.В.);  

- виховний захід «Ти – вічний біль, Афганістан!» (вчителі історії);  

- концерт пам’яті «Герої не вмирають!» до Дня Героїв Небесної сотні (9 клас);  

- випуск усного журналу до Міжнародного дня рідної мови (вчителі мовники Гученко 

О.В.);  

- випуск радіогазети «Збережемо мову рідну!» (Письменна І.В.);  

- конкурс читців поезії для 1-4 класів «У маленьких очах відбивається світ!» (Гученко 

О.В., Кужель Ю.В.).  



     
Березень «Природа – вічний зразок мистецтва!»  
- виставка малюнків та ілюстрацій «Сила слова Т.Г. Шевченка» (Рудковська О.В.);  

- конкурс стіннівок до Міжнародного жіночого дня (Кужель Ю.В., класні керівники); 

-  випуск радіогазети до Міжнародного жіночого дня (Письменна І.В.);  

- фестиваль короткометражних фільмів «Новий український фільм» до Міжнародного  

жіночого дня (Саміляк А.І., Кужель Ю.В.); 

- вікторини до Дня народження Т.Г Шевченка (учителі української мови);  

- виставка композиції про творчість Тараса Шевченка (класні керівники,  

черговий клас);  

- творча презентація «Світова велич і слава Тараса Шевченка»  

(учителі української мови).  

    
Квітень «Вітчизна – ось і альфа і омега!»  
- випуск радігазети «Смійтеся на здоров’я» до Дня сміху (Письменна І.В., 

самоврядування, черговий клас);  

- екологічна акція до Міжнародного дня птахів (МО вчителів природничого циклу); 

- виставка художніх робіт «Герої моїх улюблених книжок» до Міжнародного дня 

дитячої книги (Рудковська О.В);  

- виставка дитячої книги, зустріч з дитячим письменником (бібліотекар, класні 

керівники);  

- проведення літературної вікторини «Чарівний світ дитячої книги» (класні керівники, 

самоврядування, 7-мі класи);  

- проведення заходів до Дня літературного читання (Кужель Ю.В.);  

- конкурс «Рецепти здоров’я нашої родини» до Всесвітнього дня здоров’я (Кужель 

Ю.В.);  

- виставка композицій до Великодніх свят (Саміляк А.І, Кужель Ю.В., класні 

керівники);  

- заходи до Міжнародного дня пам’яті Чорнобильської катастрофи (класні керівники);  



    
Травень «Любіть Україну у сні й на яву, вишневу свою Україну!»  
- проведення військової гри «На варті миру» у старші класи (Припута І.П.);  

- урочисте покладання квітів до меморіальної дошки, присвяченої «полум’яному 

випуску» 1941 року (класні керівники);  

- екологічна акція «Збережемо ліс» (волонтери, класні керівники);  

- проведення свята матері для молодшої школи до Дня матері в Україні (класоводи); 

- інтелектуальний брейн-ринг «Навколо світу!» до Дня Європи в Україні (Кужель 

Ю.В., самоврядування, класоводи);  

- церемонія нагородження «Consul Awards» (класні керівники 10 класів); 

- свято для першокласників «Прощавай, Букварику!» (класоводи 1-х класів); 

- свято «Останнього дзвоника» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В., класні керівники);  

- свято «Прощання з початкової школою» (класоводи 4-х класів); 

- випускні вечори 9-х, 11-х класів (класні керівники).  

 

    
 

Першим загально гімназійним заходом другого семестру став День Героїв Небесної 

Сотні. З метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги та 

самовідданості в гімназії відбувся вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні, випуск радіогазети, 

виховні години, загальношкільна хвилина мовчання. У підготовці цих заходів взяли активну 

участь  Кужель Ю.В., Наддур Н.В., Кретова Н.А., Письменна І.В., Подольський І.А. 

Наступним відбувся конкурс читців поезії «Поетична Україна», організаторами якого 

були Гученко О.В. та вчителі української мови. Уперше за багаторічну історію захід 

проводився в новому форматі – як захист загальногімназійного проекту. Учні старших класів 

підготували творчий матеріал, який під їхньою координацією презентували учні 1-4 класів. 

Літературний калейдоскоп українських поетів доповнили музичні антракти у виконанні 

учнів 7-А та 11-Б класу. 

У березні учні 5-11 класів мали змогу взяти участь у Фестивалі короткометражних 

фільмів «Новий український фільм», який організували Кужель Ю.В. та активісти 

учнівського самоврядування.  Пройшовши усі етапи створення кінострічки, учасники 

спробували себе у ролі сценаристів, режисерів, костюмерів, операторів, акторів. Лауреатів 

фестивалю таємним голосуванням  обирала уся гімназійна спільнота. 



Традиційно пройшла виставка, присвячена одному із найбільших та найшанованіших 

християнських свят. Метою виставки стала популяризація Великодніх традицій у 

декоративно-прикладному мистецтві різних регіонів України, розмаїття традицій, культурна 

спадщина з усіх куточків нашої планети. 

До Дня вишиванки було проведено флешмоб для учнів початкових класів та проект 

«Історія моєї вишиванки» (Письменна І.В., Подольський І.А.).  

На початку травня волонтерською групою «Разом – ми сила» започатковано 

екологічний проект «Збережи ліс». У зборі макулатури активізувалися всі класи гімназії. 

Найочікуваніша подія року для учнів та вчителів гімназії «Consul Award Ceremony 

2018» – відбулася 11 травня. В цьому році захід  організовували Квасневська С.В., Сімакова 

Ю.О. та Кужель Ю.В. Церемонія нагородження стала традиційним підведенням підсумків. 

Всі без винятку учні гімназії чекають із нетерпінням на цей день кожного року, щоб почути, 

як їхні імена залунають зі сцени, адже це означатиме одне – в цьому році я досяг більшого, 

 ніж у попередньому! Чарівні виступи, пісенні та танцювальні номери, урочисті промови, 

щирі побажання, подяки – все це задля того, щоб відзначити найрозумніших, найактивніших, 

найталановитіших і просто найкращих учнів гімназії «Консул».  

Окремо слід зазначити роль класних керівників у виховному процесі гімназії. Вони 

творчо підходять до планування виховної роботи. У кращих з них відображено весь спектр 

сучасних методів виховної роботи, орієнтованих на максимальний розвиток творчості як 

окремих учнів, так і класних колективів, створення позитивної моральної атмосфери. 

використовують у своїй роботі екскурсії, огляд преси, дискусії, ігри, тренінги, а також беруть 

активну участь у позакласних шкільних заходах тощо.  

Протягом другого семестру було проведено багато індивідуальних проектів.  

            Завершуючи масштабний проект у 5-А класі, присвячений формуванню у дітей 

вміння розпізнавати справжню красу у її різноманітних 

проявах, який інтегрував у собі такі навчальні дисципліни, як 

зарубіжна література (вчитель Боброва С.Й.), англійська мова 

(вчитель Дьяченко Ю.О.), основи здоров’я (вчитель 

Прокопенко О.В.) та трудове навчання (вчитель Рудик Л.Є.), 

учні підготували та презентували англомовну виставу за 

мотивами повісті Оскара Уайльда “Хлопчик-зірка”. Не менш 

цікаво та сучасно був представлений їх проект «Аліса в країні 

чудес». 

Учні 3-Б класу разом з вчителями Сукманюк Г.О., Коломійчук С.А., Саміляк А.І. та  

старшокласниками Кітія Екатеріне, Черниш Марією та 

Каденюк Марією презентували інтегрований проект 

«Кінопростір. Топ-26 фільмів». В інтерактивній формі 

третьокласники дізналися про перші кроки людства на 

кінематографічному шляху. Захоплення кіномистецтвом 

продовжилось створенням відеопривітання до Міжнародного 

жіночого дня.  До Дня матері третьокласники презентували 

танцювальний флешмоб відзнятий Хрещатику.  

Учні 5-Б класу гімназії під керівництвом вчителів англійської мови Лисака А.П. та Бак 

Л.В., та вчителя зарубіжної літератури Забашти І.А. виступили 

на шкільній сцені з виставою  «Кентервільский привид» Оскара 

Уайльда. На виставу завітали гості Джені Дулей, головний 

автор британського видавництва Express Publishing, яка вже 

більше 20 років створює підручники та навчальні матеріали з 

англійської мови, Алекс Родітіс, представник міжнародного 

відділу видавництва Express Publishing, Наталья Ляшко та 

Олена Хорош, консультанти-методисти представництва 

Express Publishing в Україні.  



Учні 8-Б класу показали виставу «За двома зайцями» під 

керівництвом Забашти І.А. та Письменної І.В. Кожний актор міг 

приміряти на себе різні ролі та зіграти їх по-своєму.  

Приємно відзначити те, що батьки також беруть активну 

участь у організації виховної роботи та дозвілля учнів. Протягом 

року були проведені різноманітні квести, ініціатором та 

організатором яких була Канаєва М.О. разом з творчою групою 

«Країна Фантазія». Учні третіх класів гімназії стали учасниками костюмованого Балу Стихій. 

Метою балу було обрання найкращої стихії, яка на весь 

наступний рік мала зайняти королівський трон, для чого 

необхідно було подолати багато перешкод та навчитися багатьом 

речам. Діти виборювали право бути посвяченим у лицарі, 

досліджували свою стихію та шукали магічні артефакти, вивчали 

старовинні танці. Не менш цікавим був пригодницький квест 

«Таємничий замок». Подія відбулася у Замку барона 

(прибутковому будинку Підгорських) — архітектурній пам’ятці 

неоготики, що побудована наприкінці ХІХ століття. Учасники квесту відгадували загадки, 

долали перешкоди, виконували різноманітні завдання та шукали таємничі артефакти. Замок 

було досліджено від горища до підвалу. Такі спільні пригоди дозволяють відчути себе не 

лише частиною маленької спільноти, якою є клас, але й частиною усього учнівського 

колективу. 

В поточному навчальному році наша гімназія стала учасником конкурсу в рамках 

програми «Healthy schools: заради здорових і радісних школярів». 

За умовами конкурсу протягом травня педагогічний колектив, учні та батьки 

впроваджували як заплановані, так і позапланові активності за напрямками фізична 

активність, здорове харчування, профілактика захворювань та просвітницька робота в сфері 

здоров’я. Глобальною ідеєю проведених заходів була пропаганда здорового способу життя. 

Всі ці заходи за відгуками учасників, адміністрації, батьків, гостей пройшли на 

високому організаційному і естетичному рівні.  

Продовжили свою роботу гуртки.  

Протягом року активно впроваджується програма 

«Шкільний офіцер поліції». Лейтенант поліції Занюк Лідія 

Борисівна за планом провела лекції, інтерактивні навчальні 

презентації, які охоплюють корисні теми для школярів різного 

віку. Для найменших (1—5 класи) - як діяти у ситуаціях з 

незнайомими людьми та небезпечних випадках, що робити, якщо 

загубився, як безпечно дістатися до школи і повернутись додому 

пішки й громадським транспортом, як поводитись у громадських 

місцях та загальним правилам безпеки. Заняття для учнів 6-11 класів базуються на 

інформації щодо прав дитини та відповідальності за правопорушення для різних вікових 

груп. Робота працівника поліції у школі сприяє запобіганню правопорушенням у гімназії, 

формує позитивне сприйняття поліції дітьми, створює позитивну модель для наслідування. 
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