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1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ.  

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГІМНАЗІЇ. 
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У 2016-2017 н. р. встановлена така мережа класів, груп продовженого дня, 

факультативів тощо: 

а) Підрозділи: 

загальноосвітні класи (1-4 класи) 

1-х класів – 2 

2-х класів – 2 

3-х класів – 2 

4-х класів – 2 

гімназія: 

гімназія I ступеня (5-9 класи) 

5-х класів – 2 

6-х класів – 2 

7-х класів – 2 

8-х класів – 2 

9-х класів –1 

гімназія II ступеня (10-11 класи) 

10-х класів – 2 

11-х класів – 2 
 



б) Груп продовженого дня - 4; 

в) Спецкурси: 

В 10-11-х класах:  

 Культурознавство англомовних країн; 

 Основи ділового спілкування англійською мовою;  

 Основи теорії літератури (українська література); 

 Друга іноземна мова; 

 Російська мова; 

 Факультативний курс з алгебри; 

 Факультативний курс з геометрії. 

г) Гуртки - в гімназії працюють гуртки: 

- Спортивно-козацький «Джура»; 

- «Капоейра»; 

-  Хореографічний гурток «Грація»; 

-  Настільний теніс; 

-  Шахи; 

- Військово-патріотичний клуб; 

- «Юні інспектори руху»; 

- Образотворчого мистецтва «Сонячна палітра»; 

- Літературний; 

- Соціальної практики; 

- «Медіа культура»; 

- «Юний журналіст» 

 

Контингент учнів  

- кількість класів – 21 

- кількість учнів – 452 

- з мікрорайону – 6 

- з району – 113 

- з Києва – 409 

з інших держав – 2 

  

з них в:  

початковій школі – 191 

середній школі – 196 

старшій школі – 65 

 

Якісний склад вчителів (станом на 01.10.2016) 
 

Кількісний склад вчителів  89 

Психолог     1 

Бібліотекар              1 
 

 

Якісний склад вчителів 

Учитель вищої категорії  42 

Спеціаліст першої категорії   11 



Спеціаліст другої категорії  17 

Спеціаліст      19 

Психолог вищої категорії  1 
 

 
 

З них мають педагогічне звання 

Учитель-методист   22 

Старший учитель    15 

Психолог-методист   1 

 
Гімназія є спеціалізованим навчальним закладом з поглибленим вивченням 

іноземної (англійської) мови з 1-го класу, російської мови з 2-го класу, другої 

іноземної мови з 5 класу. 

Зміст гімназійної освіти відображений в робочому  навчальному плані. Він 

розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», 

відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої 

освіти»:  

- для початкової школи - 1-4 класи – для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов за наказом МОНмолодьспорту 

України від 10.06.2011 №572, зі змінами згідно наказу МОН України від 

16.04.2014 № 460 (додаток 4); 

- для середньої школи – 5-8 класи – для гімназії з поглибленим вивченням  

окремих предметів, двох іноземних мов за наказом МОНмолодьспорту 

України від 03.04.2012 №409, зі змінами згідно наказів МОН України від 

29.05.2014 №664, від 12.12.2014 №1465, від 08.03.2015 №518 (додатки 8,10);  

- 9-ті класи – за наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами згідно 

наказів МОН України від 05.02.2009 №66, від 08.03.2015 №518 (додатки 3, 

22); 

- для старшої школи – для організації профільного навчання 10-11 класів за 

наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами згідно наказів МОН 
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України від 29.05.2014 №657, від 08.03.2015 №518 (додатки 8, 9, 13). 
 

Навчальний план зорієнтовано на роботу за 5-денним навчальним тижнем.  

Інваріантна складова навчального плану початкової, середньої та старшої 

школи сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної 

освіти на рівні Державного стандарту. Враховуючи індивідуальні освітні потреби 

учнів конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено 

додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, групові та 

факультативні заняття.  

Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення 

про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи 

профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та 

бажання учнів.  

Вважаючи, що гімназія є спеціалізованим навчальним закладом з 

поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови з 1-го класу, згідно листа 

МОН України від 11.06.2014 №1/9-303 години інваріантної складової в 9-11 

класах розподілені (у межах 15%) на збільшення предметів суспільно-

гуманітарного спрямування та профільних предметів.  

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі, відповідно до 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти профільне навчання в 10-

11-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням педагогічної ради 

гімназії (протокол № 8 від 19.05.2016) здійснювався за напрямками:  

 

клас напрям профіль 

10-А філологічний та суспільно-

гуманітарний 

іноземна філологія  

економічний 

10-Б філологічний  іноземна філологія  

11-А суспільно-гуманітарний історичний 

11-Б філологічний та суспільно-

гуманітарний 

іноземна філологія 

економічний 
 

Враховуючи інтеграцію вітчизняної освіти до світового освітнього простору, 

освітні запити населення, кадрове забезпечення та методичну базу закладу, з 

метою широкої загальноосвітньої підготовки учнів, зменшення розриву між 

рівнем середньої освіти і рівнем, необхідним для продовження навчання у вищих 

навчальних закладах, збільшено кількість годин на вивчення у 10-А класі 

української, англійської мов, у 10-Б класі алгебри, геометрії, історії України, 

української літератури, у 11-А класі англійської мови, у 11-Б класі української,  

англійської мов, української літератури. В 10-11 класах введені курси за вибором: 

основи ділового спілкування англійською мовою, друга іноземна мова, 

культурознавство англомовних країн; факультативні курси з предметів: 

культурознавство англомовних країн, російська мова, українська література, 

алгебра, геометрія (рішення педагогічної ради від 19.05.2016, протокол № 8). 

 

 

 

 



Партнерські зв’язки 

 

Міжнародна співпраця: 

 Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні (олімпіади з 

ділової англійської мови); 

 Британська Рада в Україні (підвищення кваліфікації вчителів, самоосвіта, 

реалізація програми програмі «Вчителі англійської мови – агенти змін» під 

патронажем Британської ради і громадської ініціативи Go-Global); 

 Екзаменаційний департамент Кембріджського університету (зовнішня 

перевірка знань учнів з англійської мови); 

 Міжнародний Союз Молоді (олімпіада з англійської мови для учнів 8-10 

класів); 

 Лондонський університет, Великобританія (проведення вебінарів для учнів 

10-11 класів); 

 Видавництво Oxford University Press (проведення семінарів для підвищення 

кваліфікації вчителів); 

 Освітньо-методичний центр Macmillan (підвищення кваліфікації, участь у 

семінарах). 

 

Наукова співпраця: 

 Навчально-виробниче підприємство «РОСТОК-АВТ» (викладання окремих 

предметів у початковій школі, впродовж року); 

 Інститут проблем виховання НАПН України (участь в експериментальній 

роботі, 2017-2022 р.); 

 Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (участь науковців у 

педрадах та методичних семінарах, наукова література з проблем наративу 

та герменевтики, впродовж року); 

 Київській університет ім. Бориса Грінченка; (курсова перепідготовка робота 

над авторськими програмами та розробками, впродовж року). 

 Інститут модернізації освіти Міністерства освіти та науки України. 



2. ЗАВДАННЯ  І  ПРОБЛЕМИ,  НАД  ЯКИМИ  ПРАЦЮВАВ  ЗАКЛАД 

 

 
 

 

Основні напрямки та завдання на 2016/2017 навчальний рік визначені на 

основі діагностичного аналізу стану навчально-виховної та методичної роботи 

гімназії та ґрунтуються на нормативній базі: Державна програма «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття»), Закон України «Про освіту» та «Про загальну середню 

освіту», «Національна доктрина розвитку освіти», державна програма «Учитель», 

Національна  стратегія розвитку освіти в Україні, Державні стандарти початкової 

та базової середньої освіти, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України, Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, листи МОН України «Про структуру 

2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів» від 09.06.2016 № 1/9-296, «Про структуру 2016/2017 навчального року 

та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» від 09.06.2016 № 1/9-

296, «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах» від 17.08.2016 №1/9-437, накази МОН 

України «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Наказ МОН № 948 від 05.08.2016, «Про 

затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів» від 14.07.2016 № 826. 

 

 

1. Спрямована робота педагогічного 

колективу на підвищення якості 

результатів навчально-виховного процесу 

в умовах реалізації Державного стандарту 

початкової школи, Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти, оновлених програм початкової 

школи, оновлених програм 10-11-х 

класів. 
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2. Розглянуті в колективі положення проекту «Нова українська школа», 

учителі взяли участь в громадському обговоренні. 

3. Продовжена робота педагогічного колективу щодо реалізації стратегічних 

завдань та пріоритетних напрямків діяльності, визначених у Концепції гімназії, 

щодо вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями початкової, 

середньої і старшої школи. 

4. Впродовж року адміністрацією гімназії проводився моніторинг стану 

виховного процесу, організації профільного навчання, учнівський моніторинг у 6-

х класах.  

5. Спрямовано організацію системи 

виховної роботи гімназії на реалізацію 

положень «Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», 

формування принципів моральності та 

духовності кожного учня, особлива увага 

приділена військово-патріотичному 

вихованню. 

6. Продовжено роботу з формування 

іміджу гімназії шляхом проведення 

різноманітних заходів із залученням 

батьків, громадськості, роботи сайту, різних форм інформування громадськості 

про життя гімназії. 

7. Учителі–предметники забезпечували підвищення якості навчання під час 

навчально-виховного процесу шляхом: 

- реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, 

Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

нових навчальних програм; оновлених програм в умовах змін критеріїв 

оцінювання в початковій школі; 

- створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості 

кожного учня, формування в учнів предметних компетенцій та 

компетентностей в процесі навчання й виховання; 

- формування високої  навчальної 

мотивації та потреби в освіті, 

самоосвіті, самореалізації учнів; 

- максимального використання 

можливостей гуманітарних 

навчальних дисциплін для 

формування духовної сфери 

особистості; 

- підвищення якості підготовки 

учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

- системного використання ефективних педагогічних технологій; 

- організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю  

результатів навчальної діяльності; 



- ефективного навчання учнів відповідно до обраних профілів (напрямів) 

освітньої діяльності у 10-11 класах, створення умов для формування 

успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників. 

8. Продовжений перехід на державні стандарти освіти в 8-х класах. 

9. 100 % випускників гімназії продовжили навчання у ВНЗ в Україні та за 

кордоном. 

10. Забезпечено збільшення рухового режиму учнів за рахунок спортивно 

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечено реалізацію «Моделі 

здоров’язбережувального простору в гімназії». 

11. Методична робота у 2016/2017 направлена на реалізацію методичної 

проблеми: «Створення особистісно зорієнтованого інноваційного освітнього 

простору гімназії шляхом оновлення змісту гімназійної освіти, впровадження 

нових стандартів державної освіти, посилення інноваційної складової НВП» та 

виховної проблеми «Створення сприятливого виховного простору для духовного 

збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього 

громадянина України».  

12. Діяльність предметних методичних об’єднань була спрямована на 

організаційно-методичний супровід упровадження оновлених програм в 

початковій школі, Державних стандартів базової освіти у 8-х класах, оновлених 

програм у 10-11 класах. 

13. Робота методичних об’єднань 

організована на засадах диференційованого, 

особистісного підходів із урахуванням 

принципів наступності, діагностики, 

практичної й адресної спрямованості, 

розвитку педагогічної майстерності та 

творчого потенціалу, застосування 

програмного та проектно-цільового 

планування. 

14. Розроблено і реалізовано програму «Школи молодого вчителя» на 

поточний рік. 

15. Спрямована робота на організацію виховного процесу в класному 

колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки, соціальної та життєвої 

практики. 

16. Програми виховання для окремого класу або напряму реалізовувалися з 

урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, 

батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного 

та духовного розвитку учнів. 

17. Забезпечено широке залучення учнівського самоврядування до вирішення 

питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської ак-

тивності, організації здорового способу життя. 

18. Продовжено роботу щодо попередження правопорушень серед 

неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків, до роботи долучено 

офіцера поліції за програмою «Шкільний поліцейський». 

19. Реалізований проект «Про Україну – світу» в рамках Року англійської 

мови в Україні. 



20. Продовжена робота щодо інтеграції зусиль батьківської громади, 

позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та 

благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони 

здоров’я в організації виховної роботи закладу. 

21. Продовжено удосконалення системи психологічної просвіти батьків та 

педагогічних працівників шляхом проведення індивідуальної роботи та масових 

заходів. 

22. Здійснювався психологічний 

супровід наступності між школами I і II 

ступеня, адаптації першокласників. 

23. Продовжено роботу психолого-

педагогічного семінару, семінарів з 

вивчення та впровадження інноваційних 

технологій. 

24. Постійно поповнювалась 

інформаційна та науково-методична 

база гімназії для підвищення якості інноваційної дослідницької і практичної 

роботи з кадрами. 

25.Заключено угоду про творчу співпрацю лабораторії трудового виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України і гімназії «Консул» №86 з 

розроблення теми НДР «Трудове виховання молодших школярів в умовах 

реформування початкової освіти» протягом 2017-2022 рр.   

26. Реалізовані заплановані заходи у рамках проектів та програм «Єдиний 

інформаційно-технологічний простір гімназії», «Менеджмент набуття 

професійної компетентності», «Обдарованість», підпроект до програми 

«Гімназист-науковець», «Модель здоров’язбережувального простору гімназії», 

«Кваліметрія», «Портфоліо», «Назустріч світу». 

27. Налагоджені зв’язки з установами та організаціями, що проводять роботу 

з підвищення фахового рівня вчителів, результатом чого стала участь членів 

педколективу в семінарах та вебінарах 

професійного спрямування. 

28. Продовжена практика освітніх 

обмінів, стажування та навчання за 

кордоном учнів та педагогів (розділ 

«Міжнародна діяльність»).  

29. Забезпечено збалансоване 

харчування учнів, запроваджено 

мультипрофільне харчування учнів 

початкової, частково середньої та старшої 

школи; 

30. Проведено оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів 

(комп’ютерна техніка, оргтехніка, теле-, відео-, аудіотехніка, копіювальні та 

друкарські пристрої тощо). 

31. Пройшли курсову перепідготовку і атестацію учителі: Бєльська К.І., 

Крутько Т.М., Лисак А.П., Наддур Н.В., Подольський І.А., Оробей С.О., Сімакова 

Ю.О., Судакова О.Г., Щербакова Л.В., Яковлєва Л.М.,  Лисенко Н.Г.,  Перехрест 

С.П., Полонецька Л.П., Іванкова Н.М. 



3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ. 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

В звітному навчальному році колектив гімназії продовжив працювати над 

методичною проблемою: «Створення особистісно зорієнтованого інноваційного 

освітнього простору гімназії шляхом оновлення змісту гімназійної освіти, 

впровадження нових стандартів державної освіти, посилення інноваційної 

складової НВП» та над реалізацією виховної проблеми «Створення сприятливого 

виховного простору для духовного збагачення учнів та формування життєвої 

компетентності майбутнього громадянина України».  

На засіданнях педрад розглядались такі питання: «Про аналіз роботи з 

формування життєвих компетентностей учнів в інноваційному особистісно 

зорієнтованому просторі на основі проектно-цільового управління в 2015-2016 

навчальному році та завдання на 2016-2017 навчальний рік», «Про формування 

особистості вдумливого та творчого читача як один із засобів набуття учнем 

життєвої компетентності», «Правове виховання учнів у контексті креативної 

освіти», «Про формування в учнів гімназії комунікативної компетенції при 

вивченні англійської мови як мови міжнародного спілкування для забезпечення 

інтеграції України в світове співтовариство». 

Традиційно була організована робота Школи молодого вчителя, постійно 

діючого методичного семінару з проблем впровадження інноваційних технологій 

в НВП, робота творчих груп з питань технологічного та методичного 

забезпечення НВП (реалізація методичних та управлінських проектів). 

Для забезпечення систематичного та кваліфікованого керівництва науково-

методичною роботою в гімназії працювала науково-методична рада (НМР), до 

складу якої входять директор гімназії, його заступники, голови МО, вчителі-

методисти, практичний психолог. На засіданнях НМР розглядалися такі питання: 

 Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік, визначення 

структури й напрямів методичної роботи в новому навчальному році, 

обговорення й затвердження плану роботи на 2016-2017 н. р. 

 Організація роботи з обдарованими дітьми, підготовка до предметних 

олімпіад та інтелектуальних конкурсів. 

 Створення експертних груп для вивчення досвіду роботи вчителів, які 

атестуються у 2016-2017 н. р. 

 Аналіз результатів ЗНО випускників 2015-2016 н. р. 

 Планування заходів з підвищення фахового рівня вчителів. 

 Соціально-педагогічна характеристика учнів 5-х класів. 

 Діагностика рівня навченості, підсумки стартових контрольних робіт у 5-х 

класах. 

 Моніторинг рівня психологічного комфорту учнів, рівня мотивації до 

навчання в 5-х класах. 

 Соціально-педагогічна характеристика учнів 10-х класів. 

 Моніторинг рівня психологічного комфорту учнів, рівня мотивації до 

навчання в 10-х класах. 



 Стан охоплення учнів допрофільною підготовкою і профільним 

навчанням. 

 Підсумки І етапу шкільних предметних олімпіад та організація участі в II 

етапі. 

 Про підготовку до шкільної науково-практичної конференції членів МАН. 

 Про підсумки реалізації проекту «Про Україну – світу» та відзначення 

Року англійської мови в Україні. 

 Узагальнення досвіду роботи вчителя англійської мови Сімакової Ю.О., яка 

претендує на звання «учитель-методист». 

 Розгляд методичних матеріалів вчителів, що атестуються. 

 Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів початкової школи та 

роботи за оновленими програмами. 

 Стан методичного супроводу організації та проведення предметних 

учнівських олімпіад, конкурсу захисту НДР членів МАН та інтелектуальних 

учнівських конкурсів. 

 Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною 

проблемою, звіти МО. 

 Про результати реалізації методично-цільових проектів: «Єдиний 

інформаційно-технологічний простір гімназії», «Менеджмент набуття 

професійної компетентності», «Обдарованість», підпроект до програми 

«Гімназист-науковець», «Модель здоров’язбережувального простору 

гімназії», «Кваліметрія»,«Портфоліо», «Назустріч світу» та виховних 

програм. 

 Про планування науково-методичної роботи на 2017/18 н. р. 

У 2016-2017 навчальному році (згідно з планом) курси підвищення 

кваліфікації у Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка пройшли 13 педагогів гімназії. Атестовано 

13 педагогів (4 вчителі на ІІ категорію, 3 вчителя на І категорію, 7 «спеціалістів 

вищої категорії», 3 вчителя підтвердили звання «учитель-методист», 1 вчителю 

присвоєно звання «учитель-методист», 1 вчитель підтвердив звання «старший 

учитель», 1 вчителю присвоєно звання «старший учитель»). 

14 вчителів пройшли навчання в освітніх установ, що займаються за 

програмами підвищення кваліфікації вчителів та отримали відповідні 

сертифікати. 

Учителі гімназії брали участь у конкурсах з фахової майстерності: 

 учитель початкових класів Лисенко Н.Г. – у конкурсі сучасних освітян «Умію 

вчити»; 

 учителі початкової школи Карплюк Н.Ф., Рачковська Т.А. взяли участь у 

конкурсі розробок з українознавства; 

 учитель інформатики Самікова І.О. перемогла у Всеукраїнській пізнавальній 

онлайн-пригоді «Веб-квест «Мистецький арсенал». 

 

24.11.2016 був проведений День відкритих дверей гімназії. Впродовж робочого 

дня всі уроки та заходи в класах були демонстраційними для гостей і батьків та 



інтерактивними, був презентований практично зорієнтований збірник 

«Компетентнісні і наративні засади навчання та виховання в гімназії», 

організовано тематичну виставку «Наші досягнення та нагороди, була 

презентована робота гімназії з різних аспектів навчальної, методичної, наукової 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджений вченою радою КМПУ ім. Б.Грінченка узагальнений досвід 

вчителя англійської мови Сімакової Ю.О., що претендував на звання «Учитель-

методист» (тема «Використання англомовного сучасного контенту шляхом 

реалізації лінгво-соціокультурного методу для підвищення мотивації учнів у 

навчанні англійській мові»).  

З метою підвищення якості навчання та фахового рівня вчителів були 

проведені такі заходи:  

- панорама інноваційних уроків (лютий-березень 2017); 

- День відкритих дверей (листопад 2016); 

- місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестуються, для молодих 

вчителів (січень-лютий 2017). 

- У 2016-2017 н.р. були проведені предметні тижні:  

- тиждень математики (листопад 2016): математична радіогазета, гра-

вікторина «Модернізація комп’ютера», позакласний захід «Мультимедіа та 

сучасність, майстер-класи: «Цифри навколо нас», «Моя творчість у 

математиці»; 



- тиждень природничих наук 

(квітень 2017): урок-практикум 

«Рослини індикатори», конкурс 

малюнків «Збережемо первоцвіти», 

конкурс поробок із вторинної 

сировини, брейн-ринг «Що ти 

знаєш про екологію», круглий стіл 

та семінари,  присвячені 

екологічній проблемі («Екологічна 

позиція як показник екологічної 

культури особистості», «Самоаналіз екологічної поведінки в побуті, 

«Шляхи збереження біологічного та ландшафтного різноманіття»), урок-

подорож «Весняні явища в житті природи, міста», міні-проекти «Поведінка 

моїх домашніх улюбленців; до трагедії Чорнобиля були показані презентації 

та авторський фільм учнів «Екскурсія до зони відчуження», «Чорнобиль – 

проблеми, наслідки». 

- тиждень історії та права (жовтень 2016):  конференція «Формування ідеї 

правової держави в історії людства», перегляд відеофільму «Оборона Києва. 

Вересень 1941р.», практичне заняття «Правила і закони у суспільстві та 

твоєму житті», зустріч учнів 10-х класів з доктором історичних наук 

Лисенком О.О., виступ старшокласників у 5-6 класах «Твої права та 

обов’язки»;  

- тиждень української мови та літератури, 

зарубіжної літератури (березень 2017): конкурс 

пісні «На хвилях «Консулу», конкурс читців 

поезії, стіннівки, радіогазети, конкурс 

буктрейлерів, конкурс соціальної реклами «Про 

важливість читання»; проекти: «Майстер та…» 

за романом М. Булгакова та творами поетів ХХ 

ст., «День в музеї», «Для тих, хто має крила…», 

«Дитинство – найкращий час» за біографіями 

відомих особистостей, «Хай буде тільки діло» на 

матеріалі творчості О. Теліги та О. Ольжича, 

«Поети-романтики»; 

 

- тиждень іноземних мов (грудень 2016): шоу-вистава «New Year is coming! Let’s 

celebrate together», проектна робота «A magic world of English carols», 

англомовний проект «The world around us», костюмована музична вистава 

англійською мовою «Grinch who stole the Christmas», вікторина-квест «Хочу 

знати все!», проект «Traditional Food and Cooking in Britain», брейн-рінг «How 

much English are you?», конкурс «Tongue twisters challenge», проектна робота 

«Poetry and W. Shakespeare», квест «Ukraine and its culture», змагання знавців 

англійських традицій «Christmas Express», проектна робота «The role of money 



in our life», урок-дискусія 

«Ecosystems. Food chains. Problems of ecosystem in Ukraine», перегляд 

відеофільмів, круглий стіл «Stunts. How did they do that?», 
 

-  webinars «Academic Style Writing», «Academic Style Vocabulary», проектна 

робота «Ukrainian symbols from the youth’s point of view», захист проекту 

«Україна очима українців» («The most famous historical and cultural places of 

Ukraine»), презентація проекту для школярів 5-7 класів «People of Ukraine. 

Faces of Ukraine», круглий стіл «8 Everyday things you can do to help the 

environment». 

 

У структурі методичної роботи гімназії п’ять МО та творча група вчителів 

фізкультури та Захисту Вітчизни. У 2016-2017 навчальному році їх діяльність 

здійснювалася на основі державних документів про освіту Міністерства освіти і 

науки України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління 

освіти та інноваційного розвитку Печерської районної у місті Києві державної 

адміністрації. 

МО вели змістовну організаційно-методичну та науково-дослідну роботу з 

учителями відповідних предметів, організовували роботу щодо підвищення їх 

науково-методичного рівня та професійної майстерності, залучали до створення й 

освоєння нових технологій виховання та навчання, удосконалення навчально-

виховного процесу, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.  

У 2016-2017 навчальному році МО початкової школи гімназії «Консул» № 

86 працювала над методичною темою: «Шляхи формування життєтворчих 

компетенцій у молодших школярів на основі підвищення фахової майстерності 

вчителів та використання ними нових освітніх технологій», над виховною темою: 

«Особистісно зорієнтоване виховання молодшого школяра як важлива умова 

гармонізації духовного, фізичного та психологічного в дитині з метою 

формування творчої високоінтелектуальної особистості». 

 

 

 



Для розкриття і вирішення цих проблем вчителі початкової школи 

розробляли і опрацьовували  теми самоосвіти: 
№ ПІБ Тема самоосвіти 

1.  Бубон В. Д.  Технологія Квест, як ефективний засіб мотивації навчальної 

діяльності в початковій школі. 

2.  Іванкова Н.М. Кейс-технології: використання в навчальному процесі  в початковій 

школі. 

3.  Карплюк Н. Ф. Як навчити дітей розуміти текст. 

4.  Лисенко Н. Г. Формувальне оцінювання на уроках математики як засіб управління 

самооцінкою школярів. 

5.  Паращиняк О.М. Використання інноваційних методів навчання та виховання на групі 

продовженого дня. 

6.  Пономарьова О.С. Роль вихователя ГПД у створенні ефективної інклюзивної школи. 

Особлива дитина і колектив. 

7.  Рудик Л.Є. Особиста відповідальність – основа безпеки життя дитини. 

8.  Саміляк А.І. Інтерактивні технології життєтворчості у позаурочний час у 

початковій школі. 

9.  Таран М.С. Нестандартні форми роботи на уроках як засіб формування 

комунікативних компетентностей учнів. 

10.  Чужа Н.П. Метод кейсів як форма інтерактивного навчання молодших 

школярів. 

11.  Шабельник Л.І. Впровадження ігрових моментів на уроках в початкових класах. 

 

Тематика засідань МО вчителів початкових класів впродовж року: 

 організація початку 2016-2017 н.р. у 

початковій школі. Опрацювання нових 

рекомендацій МОН України щодо 

викладання в початковій школі. 

Обговорення критеріїв оцінювання учнів, 

норм єдиного орфографічного режиму. 

 підготовка та проведення заходів До 

Дня Відкритих дверей, участь у презентації 

методичної збірки гімназії «Консул» №86. 

 особистісно орієнтований підхід у 

процесі засвоєння знань молодшими 

школярами.  

 вивчення, узагальнення та пропаганда кращого педагогічного досвіду, 

створення банку даних актуального досвіду. 

 підсумок роботи МО вчителів початкових класів за 2016-2017 н. р. 

 аналіз проведення підсумкових контрольних робіт у 1-3 класах, підсумкової 

державної атестації у 4-х класах. 

А також обговорювався передовий досвід вчителів початкових класів, 

проектні роботи, проводився аналіз роботи вчителів, які атестуються. 

Висновки:  

1. Тематика засідань відображає основні проблемні питання, що стоять перед 

МО.  



2. Засідання ретельно продумані і підготовлені. Виступи та висновки 

ґрунтувалися на глибокому аналізі, практичних результатах, що дозволяють 

зробити науково-методичні узагальнення.  

3. Підібраний комплекс дозволив вирішувати низку навчально-методичних 

завдань:  

а) коригування форм і методів роботи згідно до Орієнтовних вимог до 

оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичних рекомендацій 

до оновлених програм початкової школи; 

б) організація та проведення моніторингу навченості учнів на основі науково-

методичного забезпечення навчальних програм;  

в) урізноманітнення форм позакласної роботи;  

г) підготовка учнів до підсумкової атестації. 

Впродовж року були проведені такі відкриті уроки та виховні заходи:  

- «Новорічна вечірка», «Звичаї та обряди різних народів світу» (1-А кл., 

Таран М.С., Козленко К.Г.); 

- «Подорож до країни іграшок», «Світ очима дітей» (1-Б кл., Шабельник Л.І., 

Судакова О.Г.); 

- «Це наше і це твоє», «Новий рік у країнах світу» (2-А кл., Чужа 

Н.П.,Саакова І.К.); 

- «Святкування Великодня в різних куточках світу» (3-А кл., Лисенко Н.Г., 

Нікітенко А.А.); 

- «Ланцюжки живлення», «Добра справа для природи» (3-Б кл., Карплюк 

Н.Ф., Рачковська Т.А.); 

- «Будова світу», «Я і суспільство», «Наш дружній клас», «Тваринний і 

рослинний світ материків» (4-А кл., Іванкова Н.М., Дьяченко Ю.О.) 

«Частини мови добре знаєм, бо на уроках їх вивчаєм», «Австралія – 

найсухіший материк», «Школа вихованості» (4-Б кл., Бубон В.Д., Бак Л.В.). 

Для реалізації єдиної 

виховної мети та 

забезпечення міжпредметної 

інтеграції були проведені 

наступні тематичні дні: 

«Обереги мої українські», 

«Ой весна, весна - днем 

красна» (2-Б кл., Саміляк 

А.І., Сукманюк Г.А.), 

«Збережемо природу», «Ми у 

дружньому колі» (4-А кл., 

Іванкова Н.М., Дьяченко 

Ю.О.), «Доброта врятує 

світ», «Освіта - джерело 

майбутнього» (4-Б кл., Бубон В.Д., Бак Л.В.). 



Здійснювалась робота над проектами «Подорожуємо країнами світу», 

«Червона шапочка на новий лад» (2-А), «Добра справа для природи» (3-Б), 

«Подорожуємо Україною» (4-А), «Україна,весна,жінки,любов» (4-Б). 

Учителі нашого методичного об’єднання опановують і застосовують у роботі 

такі педагогічні технології: 

1) «Росток»; 

2) Кейс-технологія (Іванкова Н.М., Чужа Н.П.); 

3) Квест-технологія (Бубон В.Д., Таран М.С.); 

4) Технологія формувального оцінювання (Лисенко Н.Г.); 

5) Наративна технологія (Карплюк Н.Ф.); 

6) Інформаційні технології; 

7) Інтерактивні технології. 

МО початкових класів забезпечує створення і активну роботу наставницьких 

груп (молоді спеціалісти: Таран М.С.). 

 

Робота МО вчителів гуманітарних та естетичних дисциплін у 2016-2017 

навчальному році була зосереджена на досягненнях педагогічної науки,  системі 

аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-

практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної 

компетентності вчителів та підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу. 

У 2016-2017 методичне об’єднання вчителів гуманітарних та естетичних 

дисциплін  продовжило працювати над науково-методичною темою «Вивчення 

гуманітарно-естетичних дисциплін через призму ціннісних орієнтацій засобами 

герменевтики». Метою роботи викладацького складу методичного об’єднання 

було: 

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання 

української мови та літератури, історії, зарубіжної літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, права формування в учнів практичних умінь і навичок. 

2. Формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного 

мовлення. 

3. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, 

української літератури, історії, зарубіжної літератури, музики, образотворчого 

мистецтва, права творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику 

досягнення педагогічної науки. 

4. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні 

технології та інновації. 

5. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, 

періодичних видань. 

6. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при 

цьому творчі здібності учнів. 

7. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями. 

8. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в 

учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших 

народів світу. 



Учителі широко використовували можливості інтерактивних форм роботи, 

результатом чого стало проведення таких заходів: 

 
Учитель Технологія, яка 

досліджувалася 

Заходи 

Боброва С.Й. Наративні 

технології 

Проекти «День музеїв» (9 клас), 

«Майстер та…» (11 класи), 

«Крила» (5-11класи) 

Полонецька Л.П. Наративні 

технології  

Брейн-ринг «Права людини» (9 клас) 

Журова А.Б. Наративні 

технології 

Проект «Культура давніх народів» (6 клас) 

Гученко О.В. Формувальне 

оцінювання 

Проекти «Дитинства найкращий час» (6-А клас), 

«Хай буде тільки діло!» (7-А). 

«Майстер та влада» (11-Б) 

Забашта І.А. Наративні 

технології 

Проект «Ти знаєш, що ти людина!» (7-Б) 

Завальнюк О.Ю. Подієве 

навчання  

Урок-інсценізація «Пригоди та романтика у творах 

українських письменників» (6 клас) 

Мартиновець С.М. Наративні 

технології 

Медіазбірка «Сила любові» (11 клас) 

Рудковська О.В. Скрайбінг  Виставка живописних робіт «За поетичними 

рядками класиків» 

Хоружа М. С. Сторітелінг Проект «Поети-романтики» (9 клас) 

Медіазбірка «Любіть Україну!»   (8-Б) 

 

  



 

У перший день зими в нашій актовій залі було 
неймовірно тепло та затишно. Ми поринули в 
чарівний світ поезії великого Каменяра. Ми вдячні  
гостям, Роланду Тарасовичу Франку та Ігорю 
Федоровичу Курусу, директору фонду імені  І. Я. 
Франка, за простоту спілкування, за ентузіазм, з 
яким вони взялися до справи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що хвилює митця в ХХ – на межі ХХІ ст.? Творчість, кохання, співрозмовники, влада, рідна земля? І 
що є вічність?.. Про це проект учнів 9 та 11 класів «Я – майстер». Про це спілкуємось на уроках 
зарубіжної та української літератури, пишемо сценарій вистави, шукаємо режисерські рішення, 
знімаємо фільми. Разом з учителями Бобровою С.Й., Гученко О.В., Мартиновець С.М. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж культурологічного проекту «День в музеї» ми здійснили незабутню 
подорож мистецькими епохами від Античності до Романтизму. Завдяки учням 9 
класу, вчителям зарубіжної літератури та художньої культури, англійської мови,  
глядачі мали змогу здійснити подорож епохами і дослідити шляхи розвитку 
мистецтва.  

 

Традиційно учителі-мовники працювали над спільним методичним та учнівським 

проектом «Читач. Перезавантаження» (жовтень, листопад). 

 

Захід Відповідальний 

Визначення рівня читацької компетентності учнів 9-11 

класів 

Мартиновець С.М. 

Конкурс реклами «Читати кльово!» (переможець 

Грищук К., 10-Б) 

Гученко О.В. 

Круглий стіл «Сучасний  старшокласник читає…» Мартиновець С.М. 

Конкурс буктрейлерів «Раджу почитати» (переможець 

Федичина А., 10-Б) 

Гученко О.В. 

«Світ книги» (для молодших школярів). Історія 

виникнення книги. Цікаві факти про книги.  

Завальнюк О.Ю. 

Кращий читач школи  Завальнюк О.Ю., 

спільно зі шкільним 

бібліотекарем 

«Що читають відомі особистості?» (усний журнал для 8-

11 класів) 

Хоружа М.С. 

Медіароботи  про класичні твори літератури 

«Медіакласика»  

Хоружа М.С. 



Конкурс публікацій «Свято хорошої книги» (розповідь 

про сучасну українську книгу) 

Забашта І.А.  

Створення загальношкільної книги «Читаю, отже, 

існую» 

Забашта І.А. 

Визначення рівня читацької компетентності учнів по 

завершенню  проекту 

Мартиновець С.М. 

 

Результати роботи узагальнені та презентовані на педраді «Про формування 

особистості вдумливого та творчого читача як один із засобів набуття учнем 

життєвої компетентності».  

За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-

виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості 

освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності 

та якості знань. Вони показали, що вчителі забезпечили засвоєння програмового 

матеріалу на достатньому та високому рівнях. Зокрема, зріз знань з української 

літератури в 10-х класах показав: високий рівень - 25%, середній рівень - 30%, 

достатній рівень - 45% учнів. Зріз знань з української мови у 9-му класі показав: 

високий рівень - 16%, середній рівень - 16%, достатній у 52%, низький - 16% 

учнів. Зріз знань з зарубіжної літератури у 7-х класах показав: високий рівень - 

66%, середній - 7%, достатній - 20%, низький - 7%, учнів. Використання 

різноманітних форм організації навчально-виховного процесу дозволило 

учителям підвищити в учнів інтерес до навчання, а завдяки використанню ІКТ – 

покращити результативність навчання. 

Нажаль, деякі напрямки роботи МО потребують більшої уваги. Зокрема, 

збільшення кількості МАНівських робіт та покращення результативності в 

олімпіадах з української мови, історії, зарубіжної літератури,  образотворчого 

мистецтва. 

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підстави 

зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми 

об’єднання, в основному виконано. 

 

У 2016/2017 навчальному році МО вчителів природничо-математичного 

циклу дисциплін продовжило здійснювати роботу над темою: «Формування 

життєвої компетентності учня на уроках природничо-математичного циклу як 

засіб підвищення якості освіти при неперервному вдосконаленні педагогічної 

майстерності вчителів». 

Мета: Навчати оволодівати знаннями, необхідними в практичній діяльності, 

для вивчення суміжних дисциплін, для продовження освіти;  розвивати інтелект 

учня; формувати якості мислення, необхідні для подальшого розвитку учня, 

уявлення про предмети технічного циклу і природознавства як про частину 

загальнолюдської культури. 

Основні завдання: 

1. Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом курсової 

підготовки, обміну досвідом, участі у роботі семінарів, круглих столів, 

самоосвіти. 



2. Підвищення мотивації учнів до вивчення предметів технічного циклу і 

природознавства за допомогою застосування інноваційних технологій та 

проектної діяльності. 

3. Розкриття творчого потенціалу учнів. 

4. Активізація роботи з підготовки учнів до олімпіад і конкурсів. 

5. Інтенсифікація роботи з учнями, які мають знання початкового і 

середнього рівня. 

6. Підсилювати компетентнісну складову навчання. 

7. Робота над інтеграцією курсів на межі наук: хімія, фізика, біологія, 

географія. 

Учителі в 2016-2017 навчальному році працювали над такими темами 

самоосвіти: 

 «Особливості використання квест-технологій на уроках інформатики» 

(Самікова І.О.); 

 «Формувальне оцінювання як одна із технологій інтерактивного навчання 

на уроках фізики і математики» (Десяткіна Н.В.); 

 «Вінтажні технології як одна із технологій інтерактивного навчання на 

уроках біології та основ здоров’я» (Демидова Т.Є.); 

 «Здоров’язбереження як одна із технологій інтерактивного навчання на 

уроках хімії» (Шовкопляс Н.М.); 

 «Можливості застосування наративного підходу при навчанні математики» 

(Паламарчук О.М.); 

 «Застосування наративних методів навчання при викладанні предметів 

природничого циклу» (Прокопенко О.В.); 

 «Модульний підхід до формування ключових компетенцій у учнів на уроках 

математики» (Зенченко Л.М.); 

 «Розвиток життєвої компетентності формування в учнів навичок науково-

дослідницької діяльності на уроках географії та в позаурочний час»                

(Пасічник Л.В.); 

 «Використання інноваційних технологій в процесі вивчення фізики»       

(Сич К.Й.); 

 «Формувально-функціональна грамотність учнів за рахунок використання 

ІКТ на уроках інформатики та технологій» (Мартиновець С.М.); 

 «Формування різних видів компетентності під час вивчення економіки» 

(Наддур Н.В.). 

Аналіз діяльності засідань МО: актуальність тем, конкретність і реалізація 

рішень.  

Проведено 5 засідань МО, на яких робота колективу була спрямована на 

розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень кращого 

педагогічного досвіду та освітніх технологій для розкриття методичної проблеми 

гімназії «Створення особистісно зорієнтованого інноваційного освітнього 

простору гімназії шляхом оновлення змісту гімназійної освіти, впровадження 

нових стандартів державної освіти, посилення інноваційної складової НВП», 

надання вчителям методичної допомоги та консультацій за наступною тематикою:  



1. Організаційне (узгодження і затвердження календарно-тематичного 

планування; опрацювання чинних підручників і програм з предметів 

природничого-математичного циклу; затвердження плану роботи, завдання МО на 

майбутній навчальний рік і підготовка вчителів до атестації; планування роботи 

творчих груп; обговорення проекту «Нова українська школа»). 

2. Засідання круглого столу «Інтерактивні методи при викладанні предметів 

природничо-математичного циклу». 

3. Застосування інтерактивних технологій (формувальне оцінювання, 

вінтажні технології, здоров’язбереження). Робота з обдарованими дітьми 

(«Формування дослідницької компетенції школярів»).  

4. Результати проведення олімпіад з предметів; участі у міжнародному 

математичному конкурсі «Кенгуру»; зрізів знань з біології у 7 класі; інформатики 

у 6 класі; природознавства у 5 класі; хімії у 9 класі; моніторинг навчального 

процесу у 8 класах. 

5. Підготовка та проведення підсумкової атестації з предметів у 2016-2017 

навчальному році (підготовка учнів 11-х класів до здачі ЗНО з математики та 

зарахування його результатів як ДПА; учнів 9-х до здачі ДПА з математики і 

розгляд матеріалів до ДПА). 

6. Підсумкове засідання (звіт про роботу МО; результати проведення ЗНО, 

ДПА, план роботи МО на наступний рік). 

Висновки:  

1. Тематика засідань відображає основні проблемні питання, що стоять перед 

МО.  

2. Засідання ретельно продумані і підготовлені. Виступи та висновки 

ґрунтувалися на глибокому аналізі, практичних результатах, що дозволяють 

зробити науково-методичні узагальнення.  

3. Підібраний комплекс дозволив вирішувати низку навчально-методичних 

завдань:  

а) коригування форм і методів роботи щодо вимог часу; 

б) організація та проведення моніторингу навченості учнів на основі науково-

методичного забезпечення навчальних програм; 

в) урізноманітнення форм позакласної роботи;  

г) підготовка учнів до підсумкової атестації. 

Аналіз діяльності інших форм роботи МО. Взаємозв'язок змісту діяльності 

МО з аналізом навчально-виховного процесу. 

У грудні 2016 року були проведені зрізи знань з інформатики у 6 класах 

(учитель Мартиновець С.М.)  
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Висновки: Учні мають досягнення достатнього і високого рівня, але більш високі 

результати показали учні 6-А класу.  

Рекомендації: вчителю інформатики продовжити роботу над підвищенням рівня 

знань учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і 

контролю знань.  

У грудні 2016 року були проведені зрізи знань з біології у 7 класах (учитель 

Демидова Т.Є.). 

 
Висновки: Учні виконали завдання на середньому, достатньому і високому рівні, 

середній бал становив 8,4 бали. 9 учнів 7-Б підтвердили свої оцінки, 

що склало 75 %, а в 7-А класі: 11 учнів підтвердили свої оцінки, що 

склало 79%. Такі результати, на думку вчителя, пов’язані з тим, що у 

новому підручнику поверхнево висвітлені теми за новою програмою і 

не вистачає годин для більш глибокого їх вивчення. 

Рекомендації: вчителю біології продовжити роботу над підвищенням рівня знань 

учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і контролю 

знань. Застосовувати в роботі диференційований метод навчання. 

У квітні 2017 року були проведені зрізи знань з природознавства  у 5 класах 

(учитель Прокопенко О.В.).  

 
 

Висновки: Учні виконали завдання на достатньому і високому рівні, середній бал 

становив 9,9 балів, але краще справились із завданнями учні 5-Б 

класу. Майже всі учні підтвердили свої оцінки, що склало в 5-Б класі 

96 %, а в 5-А класі 81%. Частина учнів показала недостатній розвиток 

вміння вибирати відповіді, якщо у запитанні декілька правильних. 
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Рекомендації: вчителю природознавства продовжити роботу над підвищенням 

рівня знань учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і 

контролю знань.  

У квітні 2017 року були проведені зрізи знань з хімії у 7 класі (учитель 

Шовкопляс Н.М.). 

 
Висновки: В основному учні виконали завдання на середньому,достатньому рівні, 

середній бал становив 7 балів. Тільки 11 учнів із 25 підтвердили свої 

оцінки, що склало всього 44%. Більша частина учнів показала 

недостатній розвиток вміння письмово складати хімічні рівняння та 

добирати коефіцієнти. 

Рекомендації: вчителю хімії продовжити роботу над підвищенням рівня знань 

учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і контролю 

знань. Застосовувати в роботі диференційований метод навчання. 

Учителями на день відкритих дверей у гімназії 24 листопада 2016 були 

проведені такі відкриті уроки і заходи: 

 Зенченко Л.М. «Формули зведення» (10-Б), «Кути, вимірювання кутів, 

транспортир» (5-А, 5-Б кл., майстер-клас), «Пропорція. Розв'язування 

задач» (6-Б кл., групова робота); 

 Паламарчук О.М. узагальнюючий урок «Паралельні прямі» (7-Б кл), 

«Розв'язування подвійних нерівностей і нерівностей з модулями» (9 

кл.), «Тотожні перетворення раціональних виразів» ( 8-Б кл.); 

 Десяткіна Н.В. «Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період 

коливань. Маятники» (7-Акл., фізика), «Математичний маятник. 

Лабораторна робота № 4 Виготовлення маятника і визначення його 

періоду коливань» (11-Б кл., фізика), «Змішане з’єднання провідників. 

Розв'язування задач» (9 кл., фізика), «Відношення. Основна властивість 

відношення» (6-А кл., математика);  

 Демидова Т.Є. «Паразитичні членистоногі» (7-Б кл., біологія); «Група 

крові. Резус-фактор» (8-А кл.); 

 Прокопенко О.В. «Фізичні чинники здоров’я. Профілактика «шкірних» 

хвороб» (5-Б кл. основи здоров’я); «Генетичні основи селекції 

організмів» (11-Б кл., біологія). 

Аналіз діяльності творчих груп. 

Учителі нашого об’єднання продовжили працювати в 3 творчих групах, за 

такими напрямками: 

- здоров’язбережувальні технології на уроках (Шовкопляс Н.М., 
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ДемидоваТ.Є.); 

- портфоліо як засіб самопрезентації та систематизації досвіду (Десяткіна 

Н.В.); 

- єдиний інформаційний простір гімназії (Самікова І.О., Мартиновець С.М.). 

 

Інноваційна діяльність МО. 

Своїм досвідом поділилася Десяткіна Н.В під час круглого столу на засіданні 

МО «Формувальне оцінювання як одна із технологій інтерактивного навчання на 

уроках». Самікова І.О. в жовтні 2016 року брала участь у вебінарі «Онлайн–

інструментарій вчителя для створення веб-квесту», а в листопаді отримала 

перемогу у пізнавальній онлайн-пригоді «Веб-квест «Мистецький арсенал». В 

наступному навчальному році одним із завдань стане поширення такого досвіду 

між різними МО школи. банку презентацій до уроків фізики, хімії, біології, 

математики, географії, до яких будуть залучені також і учні. 

З метою підвищення педагогічної майстерності вчителі об’єднання 

відвідували уроки та позакласні заходи один одного, систематично виступали з 

повідомленнями, доповідями  на засіданнях ШМО та РМО, педагогічних 

радах,знайомились з новинками учбової та методичної літератури. 

Самікова І.О в березні 2017 року відвідала міський семінар «Сучасний підхід 

до орієнтації у медіапросторі». 

Шовкопляс Н.М., учитель хімії, бере участь в роботі комісії Інституту 

модернізації змісту освіти при МОН України з рецензіювання нових програм, 

підручників, посібників з хімії. Так нею розроблені тестові завдання для 

поточного і тематичного контролю знань з хімії за новою програмою для 8 класу; 

в вересні, лютому 2016 року виступала на РМО вчителів хімії з обміну досвідом 

та щодо шляхів подолання труднощів нової програми з хімії для 8 класу; в березні 

2017 року приймала участь у семінарах зустрічах з авторами, стосовно 

підручників для 9 класу за новою програмою з хімії.  

Прокопенко О.В. відвідала семінар та отримала сертифікат з екологічного 

виховання «Improving environmental education by E-leavning training technigues», 

має друковані статті у 2016році: «Особливості організації та форм групової 

навчальної діяльності на уроках природничого циклу», «Розвиток компетенцій 

здорового способу життя в позакласній та позашкільній роботі з учнями». 

Учителями, що викладали у 8 класах за новою програмою, були розроблені 

уроки, тестові завдання як для поточного оцінювання, так і тематичного.  

Робота вчителів була спрямована на вміння побачити особистість у кожній 

дитині, правильно зорієнтувати на процес навчання, допомогти в розвитку 

творчих здібностей учнів. На уроках створювалися умови для реалізації 

навчальних завдань різними шляхами з урахуванням індивідуальних 

особливостей учнів, також особливу увагу було приділено підготовці учнів до 

ДПА, у процесі навчального року пророблялися помилки, допущені на завданнях 

попередньої атестації. Було приділено особливу увагу до ДПА в 9 та підготовці до 

ЗНО 11 класах.  

Участь вчителів у конкурсах, олімпіадах тощо 



В цьому році 37 учнів з 5-А, Б, 6-А, Б, 7-Б, 8-Б класів взяли участь у 

міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру-2017». Більша половина з них 

отримала високі результати (54%): 9 учнів 5-Б, 6-А, 6-Б класів отримали червоні 

дипломи, 11 учнів – сині, а інші – зелені дипломи. З кожним роком зацікавленість 

у такому конкурсі серед учнів зростає. 

 

У 2016-2017 навчальному році МО вчителів іноземних мов гімназії 

«Консул» №86 працювало над науково-методичною темою: «Іноземні мови в 

інноваційному освітньому просторі гімназії: зміст навчання і технології» і над 

виховною темою: «Особистісно зорієнтоване виховання школяра як важлива 

умова гармонізації духовного, фізичного та психологічного в дитині з метою 

формування творчої, високоінтелектуальної, соціально активної особистості». 

Протягом навчального року було проведено 5 засідань МО. На засіданнях 

методичного об’єднання розглядались наступні питання: 

- обговорення концепції Нової української школи; 

- обговорення змін у програмі з ІМ у початковій школі та орієнтовних 

вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів; 

- обговорення впровадження нових державних стандартів у 8-х класах та 

про зміни у програмі в 10-11 класах; 

- обговорення методичних листів, рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо вивчення іноземних мов у 2016-2017 навчальному 

році «Про вибір підручників»; 

- про іноземні мови в інноваційному освітньому просторі гімназії; 

- про проведення заходів з підвищення фахового рівня вчителів; 

- про проходження атестації у 2016-2017 н.р.; 

- про підготовку та проведення шкільної олімпіади з ІМ; 

- про роботу з обдарованими дітьми; 

- про організацію консультативних занять для молодих спеціалістів; 

- про тиждень іноземних мов в гімназії; 

- про проектну роботу в класах; 

- про організацію і регулярне проведення позакласних заходів 

англійською мовою; 

- про підготовку учнів 9-11 класів до проходження ДПА та ЗНО з 

англійської мови;  

- про підготовку учнів 4-11 класів до складання міжнародних іспитів з 

англійської мови; 

- про результати роботи вчителів іноземних мов у поточному році. 

На засіданнях МО вивчався і обговорювався передовий досвід вчителів ІМ 

гімназії, проектні роботи, методичні розробки, проводився аналіз відкритих 

уроків та виховних заходів вчителів. 

В процесі роботи над науково-методичною проблемою вчителі ІМ 

розробляли й опрацьовували конкретні теми. З узагальненням свого досвіду 

виступили Козленко К.Г. «Про роботу з обдарованими дітьми» (педагогічна рада, 

серпень 2016) та Крутько Т.М. «Впровадження новітніх технологій або шлях до 



успіху» (презентація збірки, листопад 2016). 

Відкриті уроки із застосуванням 

інноваційних технологій показали Бєльська 

К.І., Судакова О.Г., Яковлєва Л.М., Крутько 

Т.М., Лисак А.П., Наддур Н.В., Сімакова 

Ю.О., Щербакова Л.В. 

З метою вивчення передового 

педагогічного досвіду вчителі МО регулярно 

відвідували районні, міські, всеукраїнські та 

міжнародні семінари.  

 

 

 

Підвищення фахового рівня вчителів ІМ 

 
Тематика Форма роботи Учитель 

Викладання англійської мови III Міжнародний форум 

вчителів іноземної мови 

(під патронажем 

Міністерства освіти і 

науки України) 

Буланик О.М., 

Кужель Ю.В., 

Скремінська Л.М., 

Сімакова Ю.О. 

«Методологічні засади 

комунікативного уроку англійської 

мови в українській школі» 

Семінар Крутько Т.М. 

«The wider world of English in focus» 

та «The joy of teaching» 

Семінар Скремінська Л.М. 

«Вчителі англійської мови – агенти 

змін» під патронажем Британської 

ради і громадської ініціативи Go-

Global. 

Програма Буланик О.М. 

«Засоби театральної педагогіки у 

процесі формування педагогічної 

майстерності вчителя» 

Семінар Наддур Н.В. 

«Методи проектної роботи у 

спеціалізованих навчальних 

закладах для дітей з вадами 

розвитку фізичними та 

психологічними» 

Конференція Малій Ю.С. 

Cambridge English «Навчаючись у 

світу» 

Семінар Кужель Ю.В., 

Скремінська Л.М. 

Англійська мова від освітньо-

методичного центру Macmillan 

Семінар Євтушенко М.Є. 

Міський семінар для вчителів-

викладачів іспанської мови 

Семінар Щербакова Л.В. 

Семінар з німецької мови 

(видавництво Hueber). 

Семінар Нікітенко А.О. 

«Ефективні методи підготовки 

учнів до ЗНО з англійської мови» 

(Macmillan Education). 

Семінар Крутько Т.М. 

Учасники міжнародного форуму 
вчителів іноземних мов 

 



Учителі гімназії постійно працюють з обдарованими дітьми, шукаючи шляхи 

вдосконалення форм і методів роботи. В 2016-2017 н.р. підготували учнів до 

участі в олімпіаді з англійської мови такі вчителі: Квасневська С.В., Яковлєва 

Л.М., Бєлишева К.П., Наддур Н.В. Ефективно готують учнів до участі в олімпіаді 

з ділової англійської мови вчителі Лисак А.П., Письменна І.В. В 2016-2017 н.р. 

учні гімназії отримали 17 призових місць на районних (13) та міських (1) 

олімпіадах з англійської мови та Всеукраїнській олімпіаді з ділової англійської 

мови (3), що на 8 призових місць є менше, ніж у минулому році. 

В 2016-2017 н.р. учні 8-х і 9-го класу 

(вчителі Квасневська С.В., Євтушенко 

М.Є., Наддур Н.В., Кузнєцова О.А., 

Кретова Н.А.) взяли участь у 

міжнародній олімпіаді з англійської мови 

(Generation MSM). За результатами 3-х 

турів І місце посів учень 8-Б класу 

Горбенко Д., який отримав грант на 

безкоштовне навчання у Сполученому 

Королівстві Великої Британії. 

 Вчителі гімназії постійно працюють 

над підготовкою учнів до складання 

міжнародних іспитів. У 2016-2017 н.р. 

підготували учнів до екзаменів 

Cambridge English такі вчителі: Буланик 

О.М., Кужель Ю.В. (12 учнів), 

Письменна І.В. (6 учнів), Мартиненко 

О.І. (6 учнів), Яковлєва Л.М. (10 учнів), 

Бак Л.В., Шапошниченко К.О. (9 учнів), 

Сімакова Ю.О. (12 учнів), Крутько Т.М. 

(3 учні), Лисак А.П.(18). У грудні-березні вчителями Крутько Т.М. та Лисаком 

А.П. була проведена серія вебінарів для учнів 11-х класів «Info London». За 

результатами, що вже повідомлені, учні гімназії успішно пройшли міжнародне 

тестування з англійської мови та отримали сертифікати міжнародного зразка (див. 

табл.). 

Кількість учнів гімназії, які пройшли міжнародне тестування 

 

Flyers 

(4 класи) 

KET 

(6-7 класи) 

IELTS 

(10-11 

класи) 

Total 

9 A1 – 3 

A2 – 22 

(з них - 9 з 

відзнакою) 

B1 – 11  

В2 – 21 

С2 - 2 

66 

 



Проте, треба зазначити, що роботи МАН з іноземних мов у цьому році 

представлені на конкурс не були.  

В грудні 2016 року було проведено зріз знань з англійської мови в 5-х класах 

(вчителі 5-А класу – Скремінська Л.М, Оробей С.О.; вчителі 5-Б класу – Кужель 

Ю.В., Буланик О.М.).  
  

 
Висновки: учні виконали завдання на достатньому і високому рівні. Низький 

рівень відсутній, один учень показав середній рівень. У цілому, 

результативність вказує на достатній рівень сформованості 

репродуктивних навичок на даному етапі навчання. 

Рекомендації: вчителям продовжити роботу над підвищенням рівня знань 

учнів, застосовуючи різні методичні прийоми навчання і контролю знань.  

 

Протягом 2016-2017 н.р. вчителі ІМ активно організовували позакласну 

роботу учнів і провели низку відкритих виховних заходів іноземною мовою: 

- до новорічних свят та Різдва (Козленко К.Г., Сукманюк Г.О., Бєльська К.І., 

Саакова І.К., Степанюк К.А., Нікітенко А.О., Дьяченко Ю.О.); 

- до Міжнародного жіночого дня та Дня матері (Судакова О.Г., Ружина В.О., 

Нікітенко А.О., Палагіна Ж.М., Бак Л.В., Шапошниченко К.О.); 

- свято АВС (Козленко К.Г., Малій Ю.С., Судакова О.Г., Ружина В.О.); 

- вистави англійською мовою (Бак Л.В., Шапошниченко К.О.,                  

Дьяченко Ю.О.,  Кулаківська Ю.С.). 
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Треба зазначити, що 

проектна робота з іноземних мов 

проводиться вчителями-членами 

МО постійно і на всіх етапах 

навчання. До Року англійської 

мови в Україні представили 

проекти вчителі: Квасневська 

С.В., Євтушенко М.Є. (The 

united nationalities of Ukraine, 9 

кл., жовтень 2016 р.), Зубко 

О.М., Крутько Т.М. (People of 

Ukraine, Faces of Ukraine, 6-А 

кл., листопад 2016 р.), Бєлишева 

К.П. (The glimpse on Ukraine 

through the eyes of Ukrainian 

juveniles, 10-Б кл., грудень 2016 

р.), Сімакова Ю.О. (Irish 

celebrations, 6-Б кл., грудень 

2016р.), Яковлєва Л.М. 

(Ukrainian symbols through the 

eyes of the young generation, 10-А 

кл., листопад 2016 р.), Наддур 

Н.В. підготувала проект з 

учнями 8-Б класу «Сучасна 

молодь України: модні 

тенденції» (відео викладено в 

інтернет-ресурсі Youtube). 

У 2016-2017 н.р. набули 

більшої значущості 

інтегровані уроки. 

Прослідковується динаміка 

зростання їхньої кількості на 

всіх етапах навчання.  

Протягом 2016-2017 н.р. 

під керівництвом Кузнєцової 

О.А. проводилася робота 

вчителів-наставників з 

молодими вчителями: 

Кулаківською Ю.С., 

Шапошниченко К.О., 

Ружиною В.О., Оробей С.О. 

Загалом, аналізуючи діяльність методичного об’єднання вчителів ІМ  у 2016-

2017 н.р., треба відзначити високу активність вчителів, наполегливість і творчий 



підхід до вирішення науково-методичної проблеми кафедри і  реалізації виховної 

мети у навчанні. 

 

Впродовж 2016-2017 навчального року творча група вчителів фізичної 

культури та «Захисту Вітчизни» працювала над методичною проблемою 

«Створення позитивного настрою для навчання, відчуття рівного серед рівних». 

Протягом року були проведені чотири засідання, на яких були затверджені:  

 науково-методична тема; 

 план роботи спортивно-масових та 

оздоровчих заходів; 

 опрацьовані інструкції про розподіл 

на медичні групи для занять; 

 опрацьовані інструкції про посилення 

медично-педагогічного контролю на уроках 

фізичної культури. 

Крім того, розглядались питання 

формування здоров’язбережувальних 

компетенцій учнів, планування заходів для 

покращення фізичного здоров’я учасників 

НВП, підвищення мотивації до занять 

фізичною культурою та спортом. 

Впродовж року члени творчої групи брали активну участь у спортивних 

заходах Печерського району: 

 у жовтні – «Козацькі перегони», 1-4 кл.; 

 у грудні – змагання з шахів, 1-11 кл.; 

 у лютому – «Печерське лелеченя», 6-9 кл. (4 місце); 

 у березні – тенісний турнір, 5-9 кл.; 

 у квітні: 

- Кубок голови Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, 

футбольний турнір, 2-3 кл. (4 місце); 

- спортивне орієнтування (3 місце, особистий залік). 

 

Змагання “Влучний стрілець” у тирі 

 



Проводилися змагання серед учнів гімназії: 

 у жовтні - «Веселі старти» з батьками 4-х класів; 

 у листопаді – змагання з волейболу серед учнів 8-х класів; 

 у листопаді – шаховий турнір серед учнів 1-4 класів; 

 у грудні – змагання з баскетболу серед учнів 10-х класів; 

 у січні – футбольний матч серед учнів 3-х класів; 

 у квітні – фестиваль Батізадо. 

Протягом року працювали гуртки з капоейро, рухливих ігор та хореографії. 

Вчителі відвідували районні семінари, відкриті уроки колег творчої групи і 

відкриті заходи району та міста. 

 

Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу. 

У 2016-2017 році педколективом гімназії вивчався, узагальнювався та 

поширювався педагогічний досвід з різних питань навчально-виховного процесу. 
 

Тема досвіду Автор Предмет Хто вивчав Етап (вивчення, 

узаг., пошир.) 

Форми 

узагальнення, 

поширення 

Презентація збірки Ю. Шевчук Українська 

мова 

Учителі 

української 

мови 

Вивчення Круглий стіл 

Презентація книги О.Янушкевич Українська 

мова 

Учителі 

української 

мови 

Вивчення Круглий стіл 

Використання 

англомовного 

сучасного контенту 

шляхом реалізації 

лінгво-

соціокультурного 

методу для 

підвищення 

мотивації учнів у 

навчанні англійській 

мові 

Ю. Сімакова Англійська 

мова 

Адміністрація, 

НМР 

Узагальнення Аналітичні 

матеріали 

Поетичний вечір Н. Клименко Зарубіжна 

література 

Учителі 

зарубіжної 

літератури 

Впровадження Власні 

розробки 

Презентація 

проекту 

Презентація 

педагогічних 

інновацій 

Н. Клименко, Т. 

Черниш 

Зарубіжна 

література 

Учителі 

зарубіжної 

літератури 

Вивчення Круглий стіл 

Презентація 

підручника 

Л.Удовиченко, О. 

Єременко,  

О. Ковальова 

Зарубіжна 

література 

Учителі 

зарубіжної 

літератури 

Вивчення Круглий стіл 

«Методологічні 

засади 

комунікативного 

уроку англійської 

мови в українській 

школі» 

Освітньо-

методичний 

центр Pearson-

Dinternal 

Англійська 

мова 

Учителі 

англійської 

мови 

Вивчення Семінар 

«Ефективні методи 

підготовки учнів до 

ЗНО з англійської 

мови»  

 

Macmillan 

Education 

Англійська 

мова 

Учителі 

англійської 

мови 

Вивчення Семінар 



Апробація 

підручників, 

посібників, 

електронних та 

технічних засобів 

навчання 

 

 Хімія Шовкопляс 

Н.М., вчитель 

хімії  

Робота в комісії 

Інституту 

модернізації та 

змісту освіти 

МОН України 

Рецензії нових 

програм, 

підручників, 

посібників з 

хімії для 9 

класу 

 

 

 

Видавнича діяльність:  
 

Назва 

матеріалу 

Вид 

методичної 

продукції  

Автор Посада 
Де 

схвалено 

Форми 

поширення 

«Світова 

художня 

культура» 

Зошит учня К.В. Таранік-Ткачук, Т.П. 

Сегеда, О.В. Гученко 

Учитель 

української 

мови 

МОН Публікація 

 

Проведення моніторингових досліджень:  
 

Тема моніторингу 
Мета 

моніторингу 

Т
ер

м
ін

 

п
р

о
в
ед

ен
н

я
 

Рівень 

(районний, 

міський, 

обласний, 

всеукраїнський) 

Де використано 

результати 

Ф
о

р
м

и
 

у
за

га
л
ь
н

е
н

н
я
 

Відображення в 

моделі випускника 

початкової школи 

ключових 

компетенцій 

Математика. 

Читання та 

розуміння 

тексту. 

Квітень 

2017  

Всеукраїнський 

моніторинг 4-х 

класів 
  

Зрізи знань: біологія 

7 кл., інформатика 6 

кл.,  

хімія 9 кл., 

природознавство 5 

кл. 

Засвоєння 

матеріалу 

Грудень 

2016 

 

Квітень 

2017 

Шкільний Робота МО 
Аналітичні 

таблиці 

Функціональна 

грамотність учнів 7-

8 класів ЗНЗ 

(онлайн-тестування) 

 

Квітень 

2017 
Міський 

  

Незалежний освітній 

аудит якості 

математичної освіти 

учнів 9 класів ЗНЗ м. 

Києва (онлайн-

анкетування 

вчителів 

математики) 

 

Квітень 

2017 
Міський 

  

Учнівський 

моніторинг 6-х 

класів 

Об’єктивна 

оцінка стану 

навчальної 

діяльності, 

ключових 

компетенцій 

Травень 

2017 
Шкільний 

Навчально-

методична та 

виховна робота, 

діагностик та 

планування 

Кваліметричні 

моделі до 

річного звіту 



Оцінка якості 

виховної роботи в 

гімназії за 2016-2017 

н.р. 

Комплексна 

діагностика 

виховної 

діяльності 

Травень 

2017 
Шкільний 

Планування на 

наступний рік 
Річний звіт 

Оцінка ефективності 

впровадження 

профільного 

навчання 

Підвищення 

якості освіти 

у 10-11 

класах 

Травень 

2017 
Шкільний 

Планування на 

наступний рік 
Річний звіт 

 

Експериментальна робота: 

Угода про творчу співпрацю лабораторії трудового виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України і гімназії «Консул» №86 з розроблення теми 

НДР «Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової 

освіти» на 2017-2022 рр.   
 

Інновації, які втілювались у 2016-2017 році в навчальний та виховний процес: 
 

Предмет 
Категорія 

працівників 
Назва інновацій 

Форми роботи 

з підготовки 

учителів до 

роботи в 

інноваційному 

просторі 

Напрацьовані 

матеріали 

Українська 

література 

Учителі 

української 

мови та 

літератури 

Герменевтичні та 

наративні технології 

 

 

Формувальне 

оцінювання 

Самоосвіта. 

Круглий стіл. 

Проектна 

діяльність 

 

 

Розробки  

уроків, проектів 

та позакласних 

заходів 

 

Проектні 

роботи 

Інформатика Учителі 

інформатики 

«Квест-технології на 

уроках інформатики» 

Вебінари, 

уроки 

Розробки уроків 

Основи наук Учителі 

початкової 

школи 

«Кейс-технології» Вивчення 

літератури, 

методичні 

семінари 

Розробки уроків 

Фізика, 

українська та 

зарубіжна 

література, 

інформатика, 

математика в 

початковій 

школі 

Учителі 

фізики, 

української 

та зарубіжної 

літератури, 

інформатики, 

математики в 

початковій 

школі 

Формувальне 

оцінювання 

Засідання МО, 

методичні 

семінари, 

самоосвіта 

Уроки, 

розробки 

 
 



4. СТВОРЕННЯ  УМОВ  ДЛЯ  НАВЧАННЯ  І ВИХОВАННЯ  

ОБДАРОВАНИХ  ДІТЕЙ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНІСТЬ». 

Протягом 2016-2017 н. р. було сплановано ряд заходів з метою забезпечення 

освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки 

талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, 

вдосконалення виховної роботи гімназії, а також реалізації програми 

«Обдарованість».  

Педагоги нашої гімназії постійно працюють над вдосконаленням існуючих та 

впровадженням інноваційних форм виховної роботи з учнівською молоддю. Адже 

сьогодні навчальний заклад – це передусім простір діяльності учня, де він 

здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної активності у 

соціумі, опановує навички самоствердження.  

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком 

освітянської діяльності, тому особливе місце у виховній системі гімназії посідає 

робота з обдарованою молоддю, сприяння її самовихованню й самореалізації, 

спрямування її у своїй діяльності на загальнолюдські цінності.  

 

Упродовж 2016-2017 н.р. в гімназії проводились конкурси, свята, виставки, 

майстер-класи, години спілкування, зустрічі з відомими людьми, проекти та інші 

КТС. 

Кожне свято супроводжувалось випуском шкільних постерів, стіннівок та 

оригінальним оформленням (класної кімнати, актової зали, холу гімназії). Також в 

класах протягом року проводились творчі проекти, спрямовані на виявлення і 

підтримку талановитих та обдарованих дітей. Таким чином, близько 85% учнів 

гімназії взяли участь у виховних заходах різних напрямів і рівнів.  

Ми переконані, що різноманітні форми виховної роботи дозволяють виявити 

ознаки загальної творчої обдарованості, що притаманна дітям. Наприклад, 

традиційною в гімназії стала «Церемонія нагородження», де підводяться підсумки 



досягнень учнів за рік, оголошуються переможці у номінаціях «Клас року», 

«Митець року», «Особистість року», «Творчий колектив року». Найуспішніші 

учні у визначених номінаціях нагороджуються пам`ятними статуетками.  

У 2016-2017 навчальному році 38 

учнів гімназії посіли призові місця на 

районних олімпіадах, 2 учнів на міських 

олімпіадах. 15 учнів посіли призові місця у 

районному етапі конкурсу знавців 

української мови ім. П.Яцика. У 

Всеукраїнській олімпіаді з ділової 

англійської мови 3 учнів здобули призові 

місця та 5 відзначено грамотами. На 

міжнародній олімпіаді з англійської мови 

(Generation MSM) учень гімназії посів І місце учень та отримав грант на 

безкоштовне навчання у Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії. 

Особливої уваги заслуговують команди – переможці 

шкільних та районних змагань, конкурсів, олімпіад, які 

нагороджуються грамотами та перехідними кубками. 

Як завжди, на належному рівні проводиться робота 

шкільної команди ЮІР під керівництвом  Наддур Н.В., учні 

якої у травні 2017 р. 

взяли участь у 

районних змаганнях 

Юних інспекторів руху, 

де посіли 2 місце у 

загальному заліку. 

Активними в творчій діяльності є учні 

8-Б класу, які у цьому навчальному році 

стали учасниками історико – краєзнавчого 

квесту та були нагороджені грамотою за перемогу у номінації «Найоригінальніша 

команда». 

Також проявили творчу активність й учні 10-Б класу, які на чолі з 

президентом учнівського самоврядування Грищук Ксенією взяли участь у 

районному конкурсі соціальної реклами та здобули перемогу.  

Традиційним для учнів гімназії став районний конкурс читців поезії. Цього 

року Каденюк Катерина учениця 8-Б класу посіла І місце. 

Впродовж навчального року учні гімназії брали участь в олімпіадах з базових 

дисциплін на рівні гімназії, району та міста.  

 

 

 

 

 



Результати ІІ (районного) етапу олімпіад з навчальних предметів 

Предмет Клас 
Місця 

Разом 
І ІІ ІІІ 

Українська мова та література 

7  2  2 

8     

9  1  1 

10   3 3 

11     

Всього  3 3 6 

Біологія 

8   1 1 

9   1 1 

10     

11     

Всього   2 2 

8   1 

Історія 

1 

9     

10   1 1 

11     

Всього   2 2 

Комп’ютерна графіка 

6     

7     

8     

9     

10   1 1 

11     

Всього   1 1 

Правознавство 

9 1   1 

10   2 2 

11     

Всього 1  2 3 

Лінгвістика 
10 

 
1 

 
1 

Всього  1  1 

Англійська мова 

8  2 2 4 

9  2 3 5 

10 1 1 2 4 

11     

Всього 1 5 7 13 

Хімія 

7 1 1  2 

8   1 1 

9   1 1 

10     

11   1 1 

Всього 1 1 3 5 

Російська мова та література 

8     

9   1 1 

10  1  1 

11  1  1 

Всього  2 1 3 

Образотворче мистецтво 

6  1  1 

7     

8   1 1 

9     

10     

11     

Всього  1 1 2 

Разом  3 13 22 38 

 

 



Призові місця у районних олімпіадах 

 

 

 

Призові місця у міських олімпіадах 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Клас Місце Предмет 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вчителя 

Федичина Анна Валеріївна 10-Б 3 

Українська 

мова 

та література 

Гученко Ольга Василівна Власюк Тетяна Віталіївна 10-Б 3 

Козлова Анастасія Валеріївна 10-А 3 

Гордійчук Вікторія Сергіївна 9 2 Хоружа Марія Сергівна 

Татаринова Анна Олегівна 7-Б 2 
Забашта Ірина Анатоліївна 

Бадзюк Юлія Денисівна 7-Б 2 

Гордійчук Вікторія Сергіївна 9 3 

Біологія 

Прокопенко Олена 

Вячеславівна 

Гончаренко Даниіл Вадимович 8-Б 3 
Демидова Тетяна 

Євгенівна 

Бєлавін Марк Олександрович 8-Б 3 
Історія 

Журова 

Алла Борисівна Козлова Анастасія Валеріївна 10-А 3 

Власюк Тетяна Віталіївна 10-Б 3 
Комп’ютерна 

графіка 

Мартиновець Світлана 

Михайлівна 

Черняк Євгеній Юрійович 9 1 

Правознавство 

Полонецька Лідія Павлівна 

Козлова Анастасія Валеріївна 10-А 3 
Журова Алла Борисівна 

Мельник Даніїл Олегович 10-А 3 

Федичина Анна Валеріївна 10-Б 2 Лінгвістика 
Мартиновець Світлана 

Михайлівна 

Козлова Анастасія Валеріївна 10-А 1 

Англійська 

мова 

Яковлєва Любов 

Миколаївна 

Лобачев Борис Вадимович 8-Б 3 

Наддур Наталя Вікторівна 
Айзенштадт Дар’я Павлівна 8-Б 2 

Сірота Нікіта Сергійович 8-Б 3 

Лосєва Катерина Миколаївна 8-Б 2 

Гордійчук Вікторія Сергіївна 9 3 

Квасневська Світлана 

Володимирівна 

Дідоренко Дар’я Вячеславівна 9 3 

Ковалевська Валерія Артемівна 9 3 

Кондратюк Олександр Валерійович 9 2 

Примаченко Дмитро Вікторович 9 2 

Бєлишева Катерина 

Павлівна 

Грищук Ксенія Дмитрівна 10-Б 2 

Власюк Тетяна Віталіївна 10-Б 3 

Федичина Анна Валеріївна 10-Б 3 

Сіренко Ілля Юрійович 7-А 1 

Хімія 

Шовкопляс  

Наталія  

Михайлівна 

Авраменко Марія Вікторівна 7-А 2 

Загорулько Андрій Костянтинович 8-Б 3 

Дідоренко Дар’я Вячеславівна 9 3 

Дудко Денис Андрійович 11-А 3 

Гордійчук Вікторія Сергіївна 9 3 

Російська мова 

і література 

Боброва Світлана 

Йосипівна 

Федичина Анна Валеріївна 10-Б 2 
Забашта Ірина Анатоліївна 

Брень Марія Олегівна 11-Б 2 

Письменна Катерина Олександрівна 8-Б 3 
Образотворче 

мистецтво 

Рудковська  

Олена  

Володимирівна 
Нагребельна Дар’я Олегівна 6-Б 3 



 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Клас Місце Предмет Вчитель 

Черняк Євгеній 

Юрійович 
9 1 Правознавство  

Полонецька Лідія 

Павлівна 

Грищук Ксенія Дмитрівна 10-Б 2 Англійська мова 
Бєлишева Катерина 

Павлівна 
 

 

Призові місця в районному  етапі конкурсу знавців української 

мови ім. П.Яцика 
 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Клас Місце Вчитель 

Куделя Андрій Олександрович 4-А 1 
Іванкова Наталія 

Миколаївна 

Клименко Аристарх 

Костянтинович 
3-А 2 

Лисенко  Наталія 

Григорівна Золотаренко Нікіта 

Олександрович 
3-А 3 

Лосєва Катерина Миколаївна 8-Б 2 

Хоружа Марія Сергіївна 
Скляренко Лоліта 

Олександрівна 
8-Б 3 

Гордійчук Вікторія Сергіївна 9 3 

Татаринова Анна Олегівна 7-Б 1 

Забашта Ірина Анатоліївна 

Бадзюк Юлія Денисівна 7-Б 1 

Лисенко Анна Денисівна 7-Б 2 

Безручко Ксенія Ігорівна 7-Б 3 

Любченко Ярослав 

Костянтинович 
7-Б 3 

Руденко Валерія Вадимівна 6-Б 3 Завальнюк Олеся Юріївна  

Новіцька Єва Дмитрівна 7-А 3 

Гученко Ольга Василівна Чиж Поліна Юріївна 6-А 3 

Козлова Анастасія Валеріївна 10-А 3 

 

Призові місця у Всеукраїнській олімпіаді з ділової англійської мови: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналізуючи підсумки участі гімназії в олімпіаді і роль педагогічного 

керівництва цим процесом, слід зазначити: 

Прізвище, ім’я, по батькові Клас Місце Вчитель 

Мельник Даніїл Олегович 11-А 1 
Лисак Андрій Петрович 

Абакшина Дарія Павлівна 11-Б 3 

Грищук Ксенія Дмитрівна 10-Б 3 
Письменна Ірина 

Василівна 

Абакшина Дарія Павлівна 11-Б грамота 

Лисак Андрій Петрович Калініченко Віктор Олегович 11-Б грамота 

Грищук Микита Дмитрович 11-Б грамота 

Петров Поль Кирилович 11-А грамота  Письменна Ірина 

Василівна Лебедєва Марія Зенківна 11-А грамота  



- вчителі Полонецька Л.П., Бєлишева К.П., Забашта І.А., Гученко О.В., 

Шовкопляс Н.М., Хоружа М.С., Лисак А.П., Письменна І.В., Мартиновець С.М., 

Журова А.Б., Наддур Н.В., Квасневська С.В., Яковлєва Л.М., Рудковська О.В., 

Боброва С.Й., Завальнюк О.Ю., Демидова Т.Є., Прокопенко О.В., Лисенко Н.Г., 

Іванкова Н.М. серйозно займаються підготовкою до участі учнів в олімпіадах і 

конкурсах різних рівнів і досягають разом з ними високих результатів.  

- разом з тим недостатньою слід визнати підготовку учнів з таких предметів: 

фізика, математика, географія, другі іноземні мови. Головам МО слід звернути 

увагу на роботу за даним напрямком;  

- роботу з обдарованими учнями в напрямку науково-дослідницької роботи слід 

вважати незадовільною.  

Всі переможці олімпіад і конкурсів нагороджені грамотами на щорічному 

святі «День гімназії» під час традиційної урочистої Церемонії нагородження 

(Consul Award Ceremony). 

 

Результати участі в олімпіадах представлені в 

презентації – додатку 1 до розділу (Олімпіади 2016-2017). 

 
В гімназії традиційно проводяться конкурси-рейтинги «Клас року» і «Учень 

року». За результатами були визначені переможці в таких номінаціях: 

«Учень року 2017» - Гордійчук Вікторія 9 клас) 

«Бізнес-презентація року» - Мельник Даніїл, 10-А 

«Митець року 2017» - Каденюк Катерина 8-Б, Черниш Марія 6-Б, Татаринов 

Даніїл 6-А 

«Відкриття року» - Мельник Даніїл 10-А, Фаччін Олів’єро 5-Б 

«Лідер року 2017» - Дегтярьова Антоніна 7-Б, Грищук Ксенія 10-Б 

Колективи: 

8-Б – ЮІР,  

«Волонтери року» - учні 6-А, 5-Б, 9 класів 

«Творчий колектив року» - учні 11-Б, 11-Б класу 

«Клас року» - 6-Б та 8-Б класи 

Кубок гімназії здобув 9 клас. 

 

У 2016-2017 навчальному році:  

Золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні» нагороджені: 

1. Людвічук Андрій Миколайович - 11-Б кл. 

Срібною медаллю « За досягнення у навчанні» нагороджені:  

1. Рожок Ростислав Андрійович - екстерн 

Похвальним листом за успіхи у навчанні – 77 учнів 2-10 класів. 

Похвальними грамотами за особливі успіхи у вивченні предметів –16 учнів 9-

х та 11-х класів. 

 

 



5.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИХОВНОЇ  РОБОТИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

РОБОТА З ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ І 

ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІМИ. 

РОБОТА ГУРТКІВ, СЕКЦІЙ. 

 

У 2016-2017 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 2016-2017 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 2016-2017 

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.); 

 тематичний перший урок для першокласників (класоводи); 

 проведення першого уроку на тему: «Через єдність народу до 

відродження України» (класні керівники); 

 конкурс на кращий учнівський куточок; 

 конкурс малюнків на асфальті «Мир – це не все, але все без миру – 

ніщо» (Кужель Ю.В., самоврядування); 



 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.); 

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

звучить» (Кужель Ю.В., класні керівники); 

 Святковий концерт до Дня вчителя «Ти вчитель – архітектор 

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

 

 

 

 

 

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

 до Міжнародного дня людей похилого віку зустріч  з ветеранами 

«Низький уклін, Вам, ветеране»; 

 випуск радіогазети «Права, свобода та патріотизм – виміри єднання 

(Письменна І.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 військово-патріотичної української пісні (Гученко О.В., класні 

керівники) 

 день самоврядування (Саміляк А.І., Кужель Ю.В., члени ліги); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Листопад – «Бережи мене, мій законе» 

 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); 

 День відкритих дверей; 

 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); 

 Міжнародний день інвалідів. Дискусія 9-11 класи; 

 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); 

 екологічна акція «Допоможемо друзям нашим меншим» (птахи 

взимку); 

 художня галерея: конкурс творчих робіт «Парад новорічних ялинок» 

(Кужель Ю.В., класні керівники); 

 благодійна акція «Веселий ярмарок» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В. 

самоврядування); 

 екологічна акція «Збережемо ліс» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В.); 

 конкурс Новорічних газет (Саміляк А.І., Кужель Ю.В.); 

 старт конкурсу шкільного кіно «Консул-фест» (тематика – «Я і 

суспільство», «Моє слово про Україну»); 

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

керівники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі ці колективні творчі справи були сплановані і впроваджені в рамках 

виховної системи «Школа творчості». 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 4 спортивних секцій. 

На першому поверсі гімназії постійно привертає 

увагу діюча (із періодичною зміною робіт за 

тематикою) виставка художніх робіт гуртківців. 

Робота гуртка «Сонячна палітра» (керівник 

Рудковська О.В.) велась 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 7-Б класу. Кожний новий випуск 

радіопередач змістовно розповідає про життя країни, гімназії та кожного класу. Є 

дуже популярними радіопрезентації класів, радіокалендар знаменних дат.  

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. Керівник Котеленець М.В. та вихованці 

гуртка брали активну участь у загальношкільних 

заходах. Їх виступи були особливо цікавими, 

оригінальними та видовищними, що сприяло 

залученню інших учнів до цієї секції. 

Керівник хореографічного гуртка «Грація» 

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 новостворений 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 2016-2017 н.р. учні гімназії 

показали гарні результати у шаховому турнірі 

«Кришталева тура».  

 

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 став конкурс української 

пісні, організаторами якого були вчителі кафедри 

української мови Гученко О.В., Мартиновець С.М. 

та представник батьківського комітету Кім Оксана 

Василівна. 

 



 

 

 

 

 

 

 

У листопаді було проведено День відкритих дверей гімназії для батьків та 

гостей. Цей захід дав змогу всім присутнім познайомитись з життям гімназії, 

дізнатися про особливості навчання та можливості розвитку здібностей дитини. В 

кожному класі було проведено відкриті інтерактивні уроки та майстер-класи із 

залученням батьків. Свято розпочалося віодеопанорамою життя гімназії. 

Яскравим завершенням Дня відритих дверей була творча презентація збірки 

«Компетентісні засади навчання і виховання в гімназії», організатором та 

натхненником якої була заступник директора з навчально-виховної роботи 

Боброва С.Й.  

Завдяки спільним зусиллям однодумців учителів та учнів, презентація 

методичного збірника перетворилося на справжнє свято, яке поєднало театр, 

музику, хореографію. Вистава-презентація збірки «Компетентнісні і наративні 

засади навчання та виховання в гімназії» за мотивами притчі Ричарда Баха «Чайка 

на ім’я Джонатан Лівінгстон» була присвячена усім, хто має крила, і дістане неба, 

коли злетить. 

У перший день зими на конкурсі читців поезії ми поринули в чарівний світ 

слова великого Каменяра. Цей затишок та спокій з’явився одразу, як до зали 

зайшов Роланд Тарасович Франко, онук Івана Яковича.  

Учасники конкурсу дуже хвилювалися; воно й зрозуміло – читці ніби 

складали іспит перед славним нащадком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційним стало проведення щорічного тематичного благодійного 

ярмарку до Дня святого Миколая «Єдність культур – єдність народу». Учні 

гімназії із задоволенням представили власну випічку та доробки. 

Найактивнішими учасниками ярмарку були учні та батьки в початковій школі 2-Б, 

2-А, 3-Б; в середній школі – 6-Б, 5-Б, 8-Б; в старшій школі – 9, 10-Б, 11-Б. 

Виручені кошти передали до Благодійного фонду «Щаслива лапа». А також 

волонтерам військової частини 3027 Національної гвардії України (придбані 

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

виконання військового обов’язку). А також на виручені кошти привітали 

ветеранів праці. 



 

Особливо цікаво пройшли новорічні свята.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Про роботу шкільного 

самоврядування.  

На початку навчального року були 

проведені вибори складу Ліги 

старшокласників «Консул», розподіл 

представників в центри і комітети  

самоврядування, підписана угода і 

складений план роботи. Учні брали активну 

участь у розробці плану загальношкільних 

заходів, свят та й у самих святкових заходах: 

допомагали в організації виставки малюнків, 

фотогалереї, екологічному конкурсі «Україна – це ми!» випуску стіннівок, роботі 

лекторських груп, випуску радіогазет та у святкових концертах. 

Спілка лідерів учнівського самоврядування «ЛСК» під керівництвом 

педагога-організатора Кужель Ю.В., була активною у шкільних заходах протягом 

півріччя: 



- виставка квітів «Україна - це ми!»; 

- свято до Дня вчителя; 

- вікторина для 8-х класів до Дня Збройних сил України; 

- привітання першокласників з Днем Святого Миколая; 

- участь у конкурсі на кращу ялинку для учасників бойових дій на сході; 

- участь у благодійній акції «Допоможемо Авдіївці». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Гори 

вогонь на честь великого надбання, що в світі називається «кохання» 

(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 журнал 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!» (Саміляк А.І., 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.); 

 Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня (Фінал конкурсу 

«Консул має таланти», 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); 

 Конкурс стіннівок до Дня гімназії (класні керівники); 

 Заходи до Міжнародного дня пам’яті Чорнобильської катастрофи 

(класні керівники); 

 Інформаційний стенд «Дзвони Чорнобиля» (черговий клас); 

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

 

 

 

 

 

 

 

Травень «Любіть Україну у сні й на яву, вишневу свою Україну!» 

- Конкурс плакатів до Дня Перемоги «Кожен день, кожен час 

пам’ятайте» (Кужель Ю.В., класні керівники); 

 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); 

 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); 

 Свято для першокласників «Прощавай, Букварику!» (класоводи 1-х 

класів). 

 Свято «Останнього дзвоника» (Саміляк А.І., Кужель Ю.В., класні 

керівники); 

 Прощання з початкової школою (класоводи 4-х класів). 

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

 

 

 

 

 

 



 

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

на високому організаційному і естетичному рівні. 

Продовжило свою роботу учнівське самоврядування. У травні були 

проведені вибори Президента учнівського самоврядування гімназії. У голосуванні 

взяли участь представники класних активів 5-10 класів. Президентом Ліги 

учнівського самоврядування була обрана  

учениця 9 класу Дідоренко Дар’я. 

Учні гімназії брали активну участь у 

поповненні гімназійної постійно діючої 

виставки малюнків, у поздоровленні ветеранів 

праці. Продовжили  співпрацю з благодійною 

організацією « Щаслива лапа». Проведені 

диспути і засідання за круглим столом; 

виставки газет до визначних дат календаря, 

колективному щотижневому обговоренні зробленого і планування цікавих справ.  

Продовжили свою роботу гуртки. Серед найпомітніших заходів – 

внутрішкільні змагання з кульової стрільби. Команда гуртка «Влучний стрілець» 

гімназії брала участь в районному військово-

спортивному святі до Дня ЗСУ та Дня 

захисника України, а також у міському 

краєзнавчому квесті.  

Особливо хочеться відзначити ініціативу 

роботу творчої групи вчителів Припути І.П., 

Кужель Ю.В., Буланик О.М. з впровадження 

інноваційного педагогічного проекту «Музею 

Слави»., що сприяє ефективному 

впровадженню інноваційних технологій у 

вихованні патріотизму підростаючого покоління. 

Продовжив свою активну роботу гурток «Юних журналістів». Дуже 

популярними став радіокалендар знаменних дат (у співпраці з вчителем історії 

Журовою А.Б.). 

Також велику пошукову роботу протягом 

семестру показали волонтери гімназії учні 7-А 

класу під керівництвом Мартиненко О.І. та 

Подольського І.А. та учні 8-А класу (Кретова 

Н.А.). Учні активно відвідували тематичні 

заходи, створювали лекторські групи 

відповідно до тематичних тижнів, проводили 

соцопитування, анкетування серед учнів. 

Завдяки активності, ініціативності волонтерів, 

цей рух поширився. Так, у цьому навчальному році  разом з  волонтерською 

групою «Разом – ми сила» активізувалися всі класи гімназії у благодійній акції 

«Допоможемо Авдіївці». Протягом року всі учні гімназії брали участь у 

благодійних проектах гімназії та міста.  



Як завжди, на належному рівні продовжувалась робота шкільної бригади 

ЮІР під керівництвом Наддур Н.В., учні якої у травні 2017 року взяли участь у 

районному змаганні юних інспекторів руху.  У роботі керівника гуртка особливу 

увагу хотілося б звернути на  ретельний добір матеріалу до сценарію з 

урахуванням вікових особливостей учнів, використання різноманітних технічних 

засобів у підготовці виступу, наявності відповідного музичного супроводу та 

врахування сучасних вимог до презентації колективу. Команда виборола ІІ місце 

у районному конкурсі-огляді,  а керівника нагороджено дипломом  за гарну 

підготовку команди. 

Керівник гуртка з образотворчого мистецтва «Сонячна палітра» Рудковська 

О.В. постійно оновлювала виставки малюнків. До кожного свята були 

запропоновані нові вдалі роботи вихованців 

гуртка. 

На високому рівні було проведено 

загальношкільний захід до Дня Героїв 

Небесної сотні. Учні 9 класу (Класні 

керівники Квасневська С.В., Євтушенко М.Є.) 

підготували концерт-реквієм «Герої не 

вмирають!». 

До Дня Перемоги було проведено 

військову гру «На варті миру». Всі учні 

гімназії покладали квіти до обеліска та меморіальної дошки. Були проведені 

уроки мужності і звитяги, вечори пам’яті, завдяки яким, учні могли поринути у ті 

роки та пройнятися подіями. 

 

Приємні враження залишив мистецький 

конкурс «Консул» має таланти». За 

допомогою цього конкурсу ми виявили нові 

таланти серед учнів, які в подальшому 

будуть представляти гімназію на заходах 

різних рівнів.  

 

З метою заохочення до високих 

досягнень у навчанні та участі у суспільному 

житті гімназії на щорічній церемонії до Дня 

гімназії були відзначені учні-переможці районних та міських олімпіад, а також 

переможці у номінаціях: «Учень року 2017» (Гордійчук Вікторія 9 клас), «Бізнес-

презентація року» (Мельник Даніїл, 10-А), «Митець року 2017» (Каденюк 

Катерина 8-Б, Черниш Марія 6-Б, Татаринов Даніїл 6-А), «Відкриття року» 

(Мельник Даніїл 10-А, Фаччін Олів’єро 5-Б), «Лідер року 2017» (Дегтярьова 

Антоніна 7-Б, Грищук Ксенія 10-Б), колектив 8-Б – ЮІР, «Волонтери року» (учні 

6-А, 5-Б, 9), учні 11-Б, 11-Б класу «Творчий колектив року», учні 6-Б, 8-Б – «Клас 

року». Кубок гімназії здобув 9 клас. 



Активними у проведенні усіх 

гімназійних свят були вихованці 

хореографічного гуртка «Грація» (Слєсарева 

О.В.) та гуртка вокального мистецтва 

(Перехрест С.П.). Усі виступи були 

яскравими, самобутніми, гарно 

підготовленими. 

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. 

 

 

 



6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ 

 

Звіт психолога гімназії «Консул» №86 Додь Н.А. за 2016-2017 н.р. 

 
1. Протягом року першим пріоритетним напрямком в роботі була робота з 

першокласниками,їх адаптація до школи та мотивація до навчання. З цією метою 

були використані методики на дослідження мотиваційної, емоційної, навчальної 

та поведінкової сфери учнів. З результатами досліджень були ознайомлені 

вчителі 1-их класів та батьки дітей під час індивідуальних та групових 

консультацій. Надані рекомендації усім учасникам навчально-виховного 

процесу. 

2. Другим пріоритетним напрямком роботи було дослідження мотивації та 

готовності учнів гімназії до навчання. З цією метою були використані анкети та 

методики, які охопили учнів з 1-го по 11-ий класи: 

 Вивчення мотивації навчання в 4-х класах; 

 Вивчення мотивів навчальної діяльності учнів  в 6-7-х класах; 

 Вивчення мотиваційної структури навчальної діяльності школярів в 5-х, 7-

х та  8-х класах; 

 Вивчення мотивації навчання в 2-х,4-х та 5-х класах. 

За результатами досліджень були проведені індивідуальні консультації з 

учнями, вчителями, батьками. Надані рекомендації усім учасникам навчально-

виховного процесу. 

3. Психодіагностична робота: 

 з метою виявлення готовності учнів до саморозвитку було проведено 

анкетування «Готовність дитини до саморозвитку» серед учнів 6-7х класів; 

 з метою виявлення нахилів та уподобань учнів в рамках профілювання та 

профорієнтації було проведено дослідження «ОДАНІ – 2» в 9-ому класі; 

 з метою виявлення рівнів стресостійкості була проведена методика 

«Самооцінка стресостійкості» серед учнів 10-х класів; 

 з метою виявлення стилю поведінки був проведений опитувальник 

«Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації» серед учнів 9-го класу,     

7-Б класу, обох 5-х класів та «Опитувальник Басса-Дорки» на агресивність учнів     

7-А класу; 

 з метою виявлення рівнів тривожності були використані методики «Шкала 

явної тривожності CMAS» в 4-А, 4-Б, 6-Б та 7-Б класах; 

 з метою виявлення рівнів самооцінки були використані методики 

«Кульки» в  2-А, 2-Б, 6-Б класах та «Визначення самооцінки» в 7-А та 8-Б 

класах; 

 з метою виявлення статусного місця учня в класі була проведена методика 

«Лідер – аутсайдер» в 4-Б класі.  

4. Консультаційна робота: 

 групова консультація з проблем профілювання в навчанні з вчителями та 

учнями 9-го класу; 



 групові консультації з вчителями з питань наступності між 4-м і 5-м 

класами; 

 групова консультація батьків «Проблеми підліткового віку» у 8-А класі; 

 групові консультації вчителів, учнів та батьків за результатами 

досліджень; 

 індивідуальні консультації вчителів, учнів, батьків за запитом. 

5. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: 

 розвиток пам’яті та уваги у 2-х класах; 

 усвідомлення своїх емоцій у 10-А класі; 

 розвиток уваги, пам’яті та логічного мислення у 1-х класах; 

 психологічне супроводження дітей «групи ризику». 

6. Психологічна просвіта: 

 підготовка матеріалу до педради на тему «Профілактика суїцидальної 

поведінки»; 

 на базі інформаційно-бібліотечного центру підготовка виставок книг, 

брошур та буклетів на теми «Книги - помічники у виборі майбутньої професії» 

для учнів; «Обдаровані діти» для батьків; «Психологія підлітків» для вчителів. 

7. Організаційно-методична робота: 

 керування «Школою молодого психолога» для психологів Печерського 

району міста Києва; 

 член журі у II (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

дисциплін психології педагогіки серед старшокласників; 

 член журі у II (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу пошуково-

дослідницьких робіт МАН з психології серед старшокласників Печерського 

району міста Києва; 

 ведення практики у студентки-практикантки факультету психології 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

 участь у підготовці та проведенні консиліумів серед педпрацівників та 

батьків з приводу поведінки учні 4-го класу; 

 написання аналітичного звіту за результатами діагностики учнів 1-х та 6-х 

класів у 2016-2017 навчальному році; 

 робота в приймальній комісії з набору дітей до 1-го класу гімназії на 2017-

2018 навчальний рік. 

 

Звіт соціальних педагогів гімназії «Консул» №86  

Додь Н.А. та Кулаківської Ю.С. за 2016-2017 н.р. 
 

Протягом року були проведені наступні соціально-педагогічні заходи. 

1. Соціально-педагогічні дослідження: 

 Визначення стану адаптації учнів 1-х класів до школи - проективна 

методика «Будиночки»; 

 Визначення стану адаптації учнів 2-10-х класів (новоприбулих): методика 

Фурмана, діагностики особистісної адаптації школярів та інші; 



 Виявлення учнів «групи ризику», які тяжко вливалися в новий колектив, 

відчували труднощі у спілкуванні та мали певні особистісні психологічні вади; 

 Визначення рівня сформованості гуманістичних цінностей серед учнів 3-4-

х класів - анкетування «Розуміння гуманістичних цінностей»; 

 Виявлення розуміння життєвих цінностей учнів 2-х класів - анкета 

«Ставлення до життєвих цінностей»; в учнів 9-го класу – «Діагностика ставлення 

до життєвих цінностей»; в учнів 10-х класів - анкета «Духовні цінності учнів»; 

 Дослідження соціальних зв’язків між учнями у класі серед 3-х та 5-х класів 

- методика «Галявина друзів»; 

 Дослідження рівня соціальної адаптованості учнів 8-9-х класів - методика 

П. Кузнєцова «Соціальна адаптованість»; 

 Виявлення розуміння поняття толерантності в учнів 8-х класів – «Що я 

знаю про толерантність»; 

 Дослідження особистісних нахилів учнів 4-х класів - анкета «Хто є для вас 

взірцем для наслідування». 

2. Соціально-перетворювальна робота: 

 Заняття з елементами тім-білдингу «Я і ми» з учнями 1-х класів в рамках 

адаптаційного періоду; 

 Заняття з елементами тім-білдингу «Один за всіх» з учнями 3-х класів та 

заняття у формі квесту «Подрож у казку» з учнями 1-х класів з метою корекції 

соціальних зв’язків у колективах; 

 Рольове моделювання «Привіт! Я – конфлікт!» з учнями 3-4-х класів з 

метою формування навичок вирішення конфліктних ситуацій; 

 Інтерактивне заняття «Безпека в Інтернеті» з учнями 3-х класів; 

 Ігрові прогулянки з елементами коучінгу «Життєві навички» з учнями 1-4-

х класів групи подовженого дня; 

 Конкурси малюнків на асфальті «Права дитини в малюнках» серед учнів 4-

х класів та «Наш дружній клас» серед учнів 2-х класів. 

3. Профілактична робота: 

 Бесіди з учнями-правопорушниками щодо належної поведінки під час 

навчально-виховного процесу (1-5 класи); 

 Перегляд відеофільму «Права та обов’язки учня» (4-5 класи); 

 Зустрічі зі шкільним офіцером поліції (1-5 класи); 

 Ознайомлення учнів 7-х класів з книгою «Школа безпеки для підлітків» з 

метою запобігання небезпечної поведінки; 

 Ознайомлення учнів з посібником «Підліток і закон» для попередження 

протиправних дій (8-9 класи); 

 Ознайомлення вчителів з посібником «Порадник для працівників поліції 

щодо попередження правопорушень серед підлітків» з метою попередження та 

профілактики правопорушень серед учнів. 

4. Просвітницька робота: оформлення стендів, листівок для учнів, педагогів 

та батьків («Організоване дозвілля дітей як умова успішної праці дорослих», 

«Права наших дітей», «Через книгу до життя» до Всесвітнього дня бібліотек, 

«Хворобам кажемо «ні» до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, «Хто 



потребує соціальної підтримки та захисту», «Права та обов’язки учасників 

навчально-виховного процесу в школі». 

5. Робота з батьками: 

 Анкетування батьків з метою виявлення рівня залучення ними дітей до 

читання та відвідування бібліотек; 

 Анкетування батьків до Дня відкритих дверей «Ваші враження»; 

 Ознайомлення батьків з районними та міськими службами соціальної 

допомоги; 

 Індивідуальні консультації «Діти пільгових категорій»; 

 Групові консультації. 

6. Робота з педагогічним колективом: 

 Опитування вчителів з метою виявлення рівня залучення ними дітей до 

читання та відвідування бібліотек; 

 Бесіда з вчителями «Права та обов’язки учасників навчально-виховного 

процесу в школі»; 

 Виступ перед класними керівниками 1-5-х класів «Стан проблемних сімей: 

робота з батьками»; 

 На базі інформаційно-бібліотечного центру гімназії підготовка виставок 

книг, брошур та буклетів на теми «Профілювання та профорієнтація в школі», 

«Спілкування без бар’єр з людьми з особливими потребами» та інші; 

 Індивідуальні та групові консультації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. РОБОТА  БІБЛІОТЕКИ  ТА  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УЧНІВ  

ПІДРУЧНИКАМИ. 

 

У 2016-2017 н.р. робота шкільної бібліотеки здійснювалася згідно річного 

плану роботи гімназії, Положення про бібліотеку загальноосвітнього 

навчального закладу та іншої регламентуючої документації. Діяльність 

бібліотеки була спрямована  на інформаційно-бібліотечне, культурно-

просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, виховання культури 

читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів.  

На 01.06.2017: 

Бібліотечний фонд художньої літератури становить 5 361 примірників.  

Фонд підручників – 12 668 посібники.  

У 2016-2017 н.р. класам та учителям було видано 4 884  підручників. 

Читачами бібліотеки були 257 учнів та працівників гімназії, яким надано 

2253 бібліотечно-інформаційних послуги (видача літератури, довідки, бесіди, 

консультації, інтернет-послуги).  

Бібліотекар школи надає методичну, практичну, індивідуально та 

професійну допомогу учням, учителям, батькам у підборі навчального та 

художнього матеріалу. Обслуговування читачів відбувалося за допомогою: 

 організації інформаційних та тематичних книжкових виставок, 

оформлення стіннівок, проведення індивідуальних та групових бесід та 

бібліотечних уроків, годин цікавих повідомлень (105 років від дня народження 

Вільяма Джералда Ґолдінґа (виставка-портрет), «Мусимо йти, бо спинити походу 

не можна» до 150-чя народження Грушевського (історико-біографічна довідка, 

10 цікавих фактів із життя), до Дня українського козацтва, Дня захисника 

Вітчизни (стіннівка, книжкова виставка), День Організації Об’єднаних Націй 

(інформаційний стенд), Міжнародний день громадян похилого віку (стіннівка), 

інформаційна виставка до Міжнародного дня толерантності, «Свіча пам’яті не 

згасне» до Дня пам’яті жертв голодоморів (стіннівка, книжково-інформаційна 

виставка), виставка-натхнення «Золота колекція української поезії» до 

Всесвітнього Дня поезії, «Свободу не спинити!» до Дня Гідності та Свободи 

(виставка історичної події), виставка-портрет до 85 річчя від дня народження 

Григора Михайловича Тютюнника, «Великі права маленької людини» 

(книжково-інформаційна виставка до Всеукраїнського тижня права), «Історія 

створення Збройних сил України» (інформаційна година), «30 заповідей» 

Загальної декларації прав людини (інформаційна сторінка до Дня захисту прав 

людини), 205 років від дня народження Євгена Павловича Гребінки (книжково-

інформаційна виставка), День безпеки в Інтернеті (сторінка порад та правил), 

електронний журнал «Воїни світла» до дня вшанування Героїв Небесної сотні, 

Міжнародний день рідної мови (поетична виставка), виставка-портрет 

«Шевченкове слово в віках не старіє», «Казковий калейдоскоп» до Дня дитячої 

книги (книжкова виставка), «Про батьківський край запитаю у книги» 

(інформаційний огляд до Міжнародного дня довкілля), «Пам’ятники книзі у 

світі»  (інтернетподорож, до Всесвітнього дня книги і авторського права), 

«Чорнобиль забуттю не підлягає» (виставка-реквієм до дня Чорнобильської 

http://refs.in.ua/referat-naukovoyi-roboti-inklyuzivne-bibliotechne-obslugovuvan.html
http://refs.in.ua/ministerstvo-ohoroni-zdorovya-ukrayini-bukovinsekij-derjavnij-v4.html


трагедії), «У книжковій пам’яті – миттєвості війни» (до дня пам’яті та 

примирення, дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виставка-

вшанування), «Традиції моєї родини» (година спілкування до Міжнародного дня 

сім’ї), екскурсія для дошкільнят, тощо; 

 книжкових виставок («Про батьківський край запитаю у книги», 

«Українська національна школа: перспективи і розвиток», «Є конституція – є 

міцна незалежна держава», «Правова освіта», «Поличка для батьків»); 

інформаційного стенду «Порадник читача», що містить правила користування 

бібліотекою та книгою, «Кодекс читача», «Правила гігієни читання», «Правила 

ремонту книги», «Звернення книги», «Пам’ятки учня-читача», рекомендації «Як 

читати книгу»,  «Як працювати з підручником», рекомендації для батьків та 

вчителів: «Допоможіть дитині правильно читати», «Допоможіть дитині 

навчитися бережливого ставлення до книги»; 

 щомісячного оформлення інформаційних вісників («Нові надходження», 

«Визначні дати місяця»). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014  № 

931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» 

у 2016 році бібліотечний місячник пройшов під гаслом «Книга і читання – 

важливі чинники у вихованні духовних цінностей учнів». Було проведено 

заходи: медіа виставка «Її велич - українська книга», бліцопитування «Твоя 

улюблена книга», книжкова виставка «Що читали мої батьки» тощо. 

Бібліотека гімназії надає допомогу в підготовці та проведенні заходів щодо 

відзначення пам’ятних дат України та світу. Впродовж року комп’ютер, 

встановлений у бібліотеці, використовується учнями та вчителями для 

підготовки рефератів, повідомлень,  пошуку матеріалів.  

На базі бібліотеки психолог, соціальний педагог за допомогою бібліотекаря 

організовували роботу за темами «Книги - помічники у виборі майбутньої 

професії» для учнів; «Обдаровані діти» для батьків; «Психологія підлітків» для 

вчителів, «Профілювання та профорієнтація в школі», «Спілкування без бар’єр з 

людьми з особливими потребами» та інші. 

Протягом навчального року проводилась робота з удосконалення організації 

та використання книжкового фонду, його систематизації, зберігання, вилучення 

застарілої та амортизованої літератури, робота з боржниками, вивчення  

незадоволеного попиту читачів з метою доукомплектування фондів. 

У 2016-2017 навчальному році за рахунок державних коштів доотримано  

345 підручників для 4-х та 7-х класів. Проте, потреба у підручниках у 4-их 

класах з предметів  «Інформатика», «Я у світі», «Основи здоров’я», у 7-х класах 

з предметів «Зарубіжна література», «Інформатика» залишається незадоволеною 

на 50%. А підручники для 7-х класів з предметів «Основи здоров’я», «Трудове 

навчання», «Англійська мова», «Російська мова», «Музичне мистецтво», та 

підручники з других іноземних мов не отримані взагалі. Для 8-их класів у 2016-

2017 навчальному році за рахунок державних коштів отримано 809 підручників 

за новою програмою, що задовольняє потреби гімназії.  

Нажаль фонд художньої літератури бібліотеки гімназії застарілий. За 

рахунок державних коштів у 2016-2017 н.р фонд художньої літератури 



поповнився на два примірника. Наповнення книжкового фонду з урахування 

змін інтересів читачів та задоволення попиту на нові програмні твори 

знаходиться на низькому рівні. Тому ведеться робота над створенням 

електронного фонду творів художньої літератури, систематизованого за класами 

та за предметами (українська література, зарубіжна література). 



8. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ  ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ГІМНАЗІЇ. 

 

Шкільні обіди та сніданки — це не тільки важлива складова частина 

денного раціону дитини, а й основа його фізичного та інтелектуального 

розвитку. 

З 2015 року в гімназії впроваджено мультипрофільне харчування учнів 1-4 

класів. Це перший в Україні пілотний проект. Харчування учнів здійснюється 

за принципом «шведського столу», що надає можливість дітям спробувати різні 

страви або обирати з кількох запропонованих. До меню обов’язково входять 

декілька видів овочів, фруктів, м’ясні та рибні страви, кілька видів напоїв, 

хлібобулочні вироби, млинці, йогурт, суп та кілька видів гарнірів. 

Організація харчування за принципом «шведського столу» дозволяє учням 

харчуватися досить різноманітно, формує у дитини свідоме ставлення до 

правильного харчування та дає можливість отримувати естетичне задоволення 

від прийняття їжі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медичне обслуговування учнів забезпечувалось засновником, місцевим 

органом державного управління і здійснювалось дитячою лікарнею №6 

Печерського району м.Києва. 

 

Кількість учнів, що мають хронічні захворювання: 

 Всього по гімназії  

 Органи дихання 

 Органи травлення 

 Нервова система та органи чуття 

 Кістково-м'язова система 

 Ендокринна система 
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Медичне приміщення відповідає в школі вимогам ДсанПіН 5.52008-01 

З метою покращення медичного обслуговування учнів був придбаний 

тонометр, бактерицидна лампа, шпателя. 

За період 2016-2017 н. р. були проведені бесіди з учнями гімназії на тему: 



- профілактика педикульозу; 

- профілактика інфекційних захворювань; 

- особисте гігієна учнів; 

- профілактика грипу та інших респіраторних захворювань; 

- здорове харчування учнів; 

- травматизм та його наслідки; 

- профілактичні щеплення та необхідність їх виконання; 

- вплив комп’ютера на здоров’я учня; 

- моє здоров’я в моїх руках; 

- піклуємось про зуби. 

 

Реалізація моделі здоров’язбережувального простору гімназії. 

 

Творча група в складі Шовкопляс Н.М., Прокопенко О.В., Слєсаревої О.В., 

Демидової Т.Є. що працює над моделюванням здоров’язбережувального 

простору гімназії, надає пріоритет навчально-виховній роботі, метою якої є 

формування здорового способу життя, гуманізації взаємин учасників освітнього 

процесу, забезпечення комфортного мікроклімату, формування і становлення в 

учнів цілісного світогляду, здоров’язберігаючої компетентності на основі 

засвоєння знань про природу, людину, суспільство; послідовне формування 

культури здоров’я педагогів як необхідної умови розвитку позитивної мотивації 

до здорового способу життя. 

У звітному навчальному році створено лекторську групу, що проводила 

просвітницьку роботу з учнями 6-8 класів: 

 «Здоровим бути модно» (вересень, 2016); 

 «Ліки та вітаміни з рук природи» (листопад, 2016); 

 «Користь овочів та фруктів, що містять клітковину для нормальної 

роботи шлунку»; 

 «Вода як фактор впливу на здоров’я людини» (до річниці 

Чорнобильської трагедії, квітень, 2017); 

 «Хімічні явища в побуті. Ознайомлення з правилами безпеки і 

виконання хімічних експериментів з речовинами, що застосовують в 

побуті» (квітень, 2017); 

 «Безпечне дозвілля. Пожежна безпека» (квітень, 2017); 

Крім того, просвітницька робота проводилася вчителями основ здоров’я та 

біології: 

 Тематичні бесіди до Всесвітнього дня здоров’я для 8-10 класів 

(грудень, 2016); 

 «Позитивне спілкування з домашніми улюбленцями» (7 кл., лютий, 

2017); 

 Тематичні бесіди до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом для 

8-10 класів (березень, 2017); 

 «Екологічна поведінка в побуті. Сортування та утилізація сміття»          

(8 кл., квітень, 2017); 



Для підвищення рухової та фізичної активності учнів та з метою її 

популяризації проводились: 

 «Веселі перерви» - впровадження комплексу вправ і рухливих ігор 

для розвантаження хребта і корекції постави (вересень, 2016); 

 «Моя спортивна сім’я» - фотоконкурс (листопад, 2016); 

 Спортивне орієнтування для 7-9 класів (квітень, 2017); 

 Змагання з футболу для 2-4 класів. Кубок голови ПРДА (квітень, 

2017); 

 «Печерське лелеченя» 8-9 класи (квітень, 2017). 

 

  
Учителі брали участь у районній Спартакіаді серед педагогічних 

працівників Печерського району 
 

  
Учні початкової школи нашої гімназії дуже люблять уроки курсу 

«Основи здоров’я», на яких використовуються інтерактивні методи 
навчання, рольові ігри, вікторини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс малюнків з пожежної 
безпеки 

 

Конкурс малюнків “Охорона праці 
очима дітей” 



9. ДІЯЛЬНІСТЬ  ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ  

ГІМНАЗІЄЮ. 
 

 

З кожним роком у країні посилюється вплив батьківської громадськості на 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними 

учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та 

учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого 

значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких 

питань: 

 забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного 

процесу; 

 формування здорового способу життя; 

 зміцнення матеріально-технічної бази; 

 реалізація освітніх програм тощо. 

Відповідно до Положення про загальноосвітню школу, Статуту гімназії, 

педагогічна і батьківська громадськість брала активну участь в управлінні 

гімназією. Найважливіші питання напрямків розвитку гімназії, планування її 

роботи виносяться на розгляд педагогічної ради, батьківського комітету, 

вирішуються всі поточні питання життя й роботи гімназії. На рівні кожного 

класу створені та діють батьківські комітети, що беруть найактивнішу участь в 

організації повсякденної роботи та навчально-виховного процесу. Організація 

ефективної роботи гімназії неможлива без дієвого постійного зворотного 

зв’язку з батьками. Адміністрація гімназії, вчителі з увагою ставляться до всіх 

пропозицій і зауважень з боку батьків. У гімназії налагоджена робота з 

батьківською громадськістю: 

 працює батьківський комітет закладу; 

 за безпосередньої участі батьківських активів проводяться масові заходи; 

 упродовж навчального року проводяться батьківські збори із запрошенням 

учителів-предметників, що свідчить про налагоджену спільну роботу 

педагогічного колективу гімназії з батьками учнів. 

На батьківських зборах розглядалися питання: 

 безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я; 

 посилення гурткової роботи; 

 організації харчування; 

 впливу сім’ї на середовище дитини; 

 організації навчального року: проведення ДПА, ЗНО;  

 проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період. 

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-

предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з 

батьками учнів, організують спільні заходи, свята.  

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, 

батьків, учнів. 



10. МІЖНАРОДНІ  ЗВ'ЯЗКИ. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «НАЗУСТРІЧ СВІТУ» 

 

На виконання Указу Президента України №641 від 16.11.2015 р. «Про 

оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», Річного плану 

гімназії «Консул» №86 з питань міжнародної діяльності та реалізації проекту 

«Назустріч світу», відповідно до нових державних стандартів освіти, які мають 

поєднувати національні та загальноєвропейські компоненти та враховувати 

нагальні потреби в міжнародних стосунках в системі освіти на шляху до 

інтеграції навчальних закладів в європейський освітній простір, в 2016-2017 

навчальному році вчителі іноземних мов та учнівський колектив гімназії 

продовжували працювати над одним із важливих завдань освіти об’єднаної 

Європи – формуванням в молодого покоління свідомості про спільну 

європейську належність, розвитком почуття відповідальності за спільне 

майбутнє, відчуття європейської громадянськості. 

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов та  учнівський колектив 

продовжували  традиційне співробітництво із міжнародними  організаціями і 

налагоджували нові зв’язки – з Міжнародною організацією Об’єднаного 

Королівства  з освітніх та культурних зв’язків (Британська Рада в Україні); 

Екзаменаційним департаментом Кембриджського університету;  

Вісконсінським міжнародним університетом (США) в Україні; продовжували 

участь вчителів в роботі Міжнародної асоціації вчителів та учнів в 

міжнародних семінарах, форумах та інших заходах. 

У вересні 2016 року в форматі співробітництва з Вісконсінським 

міжнародним університетом (США) в Україні для учнів 10-11 класів було 

проведено семінар за участі професора Елейн Сарао на тему: «Критичне 

мислення та вміння вирішувати проблеми». Вчителі, які брали участь: 

Кузнєцова О,А., Крутько Т.М., Лисак А.П., Яковлєва Л.М., Бєлишева К.П. 

З вересня 2016 року розпочалось співробітництво з Лондонським 

університетом (Великобританія). Учні 10-11 класів взяли участь у спільно 

проведених навчальних вебінарах з тем: «Правила написання академічного 

есе», «Академічний вокабуляр» (вересень, грудень 2016 року). (Кузнєцова О,А., 

Крутько Т.М., Лисак А.П., Яковлєва Л.М., Бєлишева К.П.). 

У листопаді 2016 року для учнів 10-11 класів гімназії було організовано 

зустріч з представниками вищого навчального закладу Університету Карлтон 

(Канада), на якій учнів познайомили з системою та особливостями освітніх 

програм цієї країни, надали інформацію щодо короткострокових та 

довгострокових програм міжнародних культурних обмінів. (Кузнєцова О,А., 

Крутько Т.М., Лисак А.П., Яковлєва Л.М., Бєлишева К.П.). 

У лютому-квітні 2017 року учні 8-10 класів гімназії взяли участь у ІІІ 

Міжнародній Олімпіаді з англійської мови, яка проводилась Міжнародним 

Союзом Молоді (Generation MSM). За результатами 3-х турів І місце посів 

учень 8-Б класу (кл. керівник і вчитель: Наддур Н.В.), який отримав грант на 

безкоштовне навчання у Великобританії. (Кл. керівники і вчителі: Кузнєцова 



О.А., Кретова Н.А., Наддур Н.В., Квасневська С.В., Яковлєва Л.М., Бєлишева 

К.П.). 

В рамках співпраці з Вісконсінським Міжнародним Університетом 

(США) в Україні у лютому 2017 р. учні 10-11 класів брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі ВМУУ «Business English Competition-2017», що 

проводиться щорічно за підтримки Міністерства освіти і науки України; учень 

10-А класу виборов І місце (кл. керівник: Яковлєва Л.М.), учениця 10-Б класу – 

2 місце (кл. керівник: Бєлишева К.П.) за найкращі презентації та високий рівень 

знань з ділової англійської мови. Вчителі, які готували учнів до конкурсу: 

Лисак А.П., Крутько Т.М., Письменна І.В. 

З метою підвищення рівня освіти молоді та розвитку необхідних навичок 

та вмінь, практики спілкування європейськими мовами  для подальшої 

навчальної та трудової діяльності в  процесі подальшої інтеграції України у 

Європейське та світове співтовариство впродовж навчального року 

продовжувалась робота з Екзаменаційним департаментом Кембриджського 

університету «University of Cambridge Local Examinations Syndicate and 

Cambridge English Language Assessment» в сфері зовнішньої перевірки знань 

учнів на різних етапах навчання.  

В квітні 2017 р. 66 учнів 2-11 класів успішно здали міжнародні екзамени 

(серед яких – Starters, Flyers, KET та IELTS). Наступного року планується 

продовжити це співробітництво. Кл. керівники та вчителі, які брали участь у 

проведенні: Тринчук Л.Ю., Кужель Ю.В., Буланик О.М., Мартиненко Л.І., 

Подольський І.А., Письменна І.В., Сімакова Ю.О., Сукманюк Г.О., Бак Л.В., 

Яковлєва Л.М., Крутько Т.М., Лисак А.П. 

У листопаді 2016 р. заступник директора іноземних мов Кузнєцова О.А. 

пройшла триденний тренінг «Навчання навичок управління персоналом у 

навчальному закладі», який адмініструвався «Оксфорд Юніверсіті Прес» та 

проводився викладачем-тренером Департаменту Безперервної Освіти М. 

Кларком, і отримала сертифікат. 

У грудні 2016 р. вчителі іноземних мов гімназії (25 чол.) взяли участь у 

семінарі «Інноваційні технології розвитку ключових компетенцій учнів на 

уроках англійської мови в 4-9 класах», який проводився методистом із 

«Оксфорд Юніверсіті Прес». 

З метою втілення сучасного світового досвіду у викладанні іноземних мов 

у навчальних закладах України, розширення культурного світогляду учасників 

про країни, мову якої вони навчають, можливості поспілкуватись з колегами-

носіями мови та налагодження тісного міжнародного співробітництва 

навчальних закладів у березні 2017 року в Києві відбувся третій щорічний 

Міжнародний форум вчителів іноземних мов за активної підтримки 

Міністерства освіти і науки України. Форум відвідали 5 вчителів гімназії 

(Лисак А.П., Кужель Ю.В., Буланик О.М., Скремінська Л.М., Сімакова Ю.В.) та 

отримали сертифікати про участь.  

У жовтні 2016 р. вчитель Буланик О.М. взяла участь у програмі «Вчителі 

англійської мови – агенти змін» під патронажем Британської ради і громадської 

ініціативи Go-Global. Вчитель Крутько Т.М. була присутня на семінарі 



«Методологічні засади комунікативного уроку англійської мови в українській 

школі», який проводився освітньо-методичним центром Pearson-Dinternal. 

Скремінська Л.М., Оробей С.О.  відвідали  семінари «The wider world of English 

in focus» та «The joy of teaching» (освітньо-методичний центр Pearson-Dinternal). 

Вчитель Наддур Н.В. взяла участь у семінарі «Засоби театральної педагогіки у 

процесі формування педагогічної майстерності вчителя» (ІППО КУ імені 

Бориса Грінченка). Вчитель Малій Ю.С. збагатила свій досвід на конференції 

«Методи проектної роботи у спеціалізованих навчальних закладах для дітей з 

вадами розвитку фізичними та психологічними» (Інститут модернізації змісту 

освіти). Вчителі Кужель Ю.В. і Скремінська Л.М. взяли участь у роботі 

методичного семінару від Cambridge English «Навчаючись у світу». Вчитель 

Євтушенко М.Є. відвідала семінар з англійської мови (освітньо-методичний 

центр Macmillan) та взяла участь у роботі міжнародної конференції від МОН 

України у березні 2017р. Вчитель Щербакова Л.В. була присутня на міському 

семінарі для вчителів-викладачів іспанської мови. Вчитель Нікітенко А.О. 

відвідала семінар з німецької мови (видавництво Hueber). 

Гімназія постійно працює над розширенням зв’язків з європейськими 

країнами, мови яких вивчаються. З метою ознайомлення з традиціями і 

культурою цих країн та поширення знань про Україну, в жовтні-листопаді 2016 

р. відбулася навчально-пізнавальна поїздка вчителів та учнів 5-7 класів до 

Ірландії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Мальта, м. Буджиба. Міжнародна школа 
англійської мови «Belle», навчання англійської мови, 

вивчення культури Мальти 

Практика у літній  мовній 
школі UC study у 
Великобританії 

Відзначаємо День Святого Патріка з 
представником мережі мовних шкіл Ірландії 

«ATC Language Schools» Джоан Міттен 



11. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. РЕАЛІЗАЦІЯ 

ПРОГРАМИ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ПРОСТІР ГІМНАЗІЇ» 

 
Структурно процес інформатизації навчального закладу – це тривалий, 

складний і багатофакторний процес. Складові частини процесу інформатизації 

гімназії поділяються на технічні, технологічні та соціальні. Серед головних 

пріоритетів вдосконалення роботи гімназії віддається використанню сучасної 

мультимедійної техніки. 

Інформатизація навчального процесу складається з направлень: 

1. Учбовий курс «Інформатика» (2-11 класи) за програмами МОН України. 

Курс забезпечений підручниками на 93%.  

2. Виконання проекту «Єдиний інформаційний простір гімназії». 

3. Володіння комп’ютерними технологіями на рівні користувача вчителями 

гімназії – 100%. Серед них, які активно використовують ІКТ в 

педагогічній діяльності – 96 %. 

4. Оновлення технічної бази, впровадження прикладного програмного 

забезпечення.  

 Загальний парк комп’ютерної техніки для підтримки навчально-

виховного процесу: 

- комп’ютерні класи – 16; 

- комплекс «1 учень – 1 комп’ютер» для 2-4 класів; 

- ноутбук - 2; 

- комп’ютер стаціонарний – 4 (адміністрація); 

- мультімедійний комплекс – 1; 

- інтерактивна дошка пересувна – 1; 

- цифровий відео проектор – 4; 

- бібліотечний комп’ютерний комплекс –1; 

- з метою підтримки навчально-виховного процесу в закладі 

використовуються педагогічні програмні засоби – 14 

(гуманітарного та природничо-математичного спрямування); 

- принтери лазерні – 3; 

- багатофункціональний пристрій – 1; 

- сканер – 1. 

Прикладне програмне забезпечення впровадженого в навчально-виховний 

процес у навчальному році (назва та цільова аудиторія) – 13:  

 соціальний сервіс Viber (адміністрація-вчителі-учні-батьки); 

 Google-Форми (вчителі-батьки-учні); 

 хмарний сервіс Google-Диск (вчителі); 

 бібліотеки електронних наочностей «Астрономія 11 кл.», «Біологія 10-11 

кл.»; 

 електронний інтерактивний додаток «Інформатика 7 кл.»; 

 відеоредактори Pinnakle Studio, Video Studio (вчителі, учні); 



 сайт для навчання математики (5 кл.), фізики (7-8 кл.) 

Interaktive.ranok.com.ua (вчителі-учні); 

 «Основи візуального програмування 8 

кл.» (вчителі-учні);  

 «Українська мова. Дидактичні 

матеріали 5-7 кл.» (вчителі); 

 «Українська література. 

Мультимедійні матеріали 6-10 кл.» 

(вчителі); 

 «Хрестоматія з зарубіжної літератури 5 

кл.» (учні); 

 посібник для вчителів «Зелений 

кабінет» (вчителі). 

 

5. Забезпечення діяльності психологічної служби комп’ютерною 

підтримкою. 

6. Створення та функціонування комп’ютерної зали для персоналу гімназії 

та учнів. 

7. Підтримка діяльності науково-методичної роботи гімназії. 

Використання мультимедійних технологій на уроках. Власні розробки 

вчителів на основі ІКТ – 79. 

8. Підтримка сайту гімназії www.consul86.com.ua 

9. Видавницька діяльність. 

10. Використання глобальної мережі Інтернет: 

- організація спільної навчально-дослідницької діяльності з учнями і 

вчителями; 

- мовна практика в результаті спілкування в режимі on-line, участь в 

електронних конференціях; 

- навчання на заочних курсах, що організовані за захопленням, та 

проводяться  різними навчальними закладами;  

- приєднання до світових бібліотек, баз даних; 

- проведення підготовчої роботи для 11-х класів з питань зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

11. Застосування мультимедійного бібліотечного комплексу.  

12.  Опрацювання цифрових звітів для подачі до спільної бази даних м. Києва  

у програмі «АС Школа», «Education». 

13. Автоматизація документообігу.  

14. Випуск тематичних радіогазет. 

 

 

 

 

 

 



 

15.Забезпечення комп’ютерами та технічна підтримка показана на схемі: 

 

        Адміністрація                                                 Комп’ютерні класи (2 каб.) 

 

HUB 

 

1)АРМ секретаря 

2) Сервер Інтернет 

WI-FI 

Робочі адміністративні 

місця (4) 

АРМ бібліотекаря 

Бібліотека 

Навчальні кабінети, обладнані 

мультимедійною технікою (21) 

Ноутбуки 

Робоче місце вчителя інформатики 

Робочі місця учнів (16) 



12. ОРГАНІЗАЦІЯ  ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ І ПРОГРАМ, ЯКІСТЮ 

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ. 

 

Згідно річного плану роботи, на виконання вимог нормативних документів в 

галузі освіти та з метою об’єктивного оцінювання НВП гімназії протягом 2016-

2017 навчального року  директором гімназії, заступниками директора з 

навчально-виховної роботи Бобровою С.Й., Саміковою І.О., Кузнєцовою О.А., 

Саміляк А.І. і головами методичних об’єднань вчителів здійснювався контроль за: 

 організацією початку навчального року; 

 адаптацією учнів 1-х класів, виконанням вимог до оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-4 класів та методичних рекомендацій до оновлених програм 

початкової школи; 

 організацією впровадження Державних стандартів у 8-х класах; 

 дотриманням режиму дня та харчування; 

 роботою груп продовженого дня; 

 станом навчально-виховної роботи; 

 наданням необхідної методичної допомоги вчителям, підвищення їх 

фахового рівня; 

 вивченням результативності роботи педколективу, окремих вчителів та 

виявленням об’єктивної картини якості знань, рівня вихованості учнів; 

 виконанням плану роботи школи, управлінських рішень тощо. 

Для ефективності такого контролю проводились наступні заходи: 

 проводилась державна підсумкова атестація  у 4-х, 9-х класах.  

 відвідувались та аналізувались уроки вчителів; 

 проводилися зрізи знань; 

 анкетування батьків; 

 робота за новими підручниками у 8-х класах; 

 психодіагностика учнів 1-4 класів;  

 перевірявся стан формування читацької компетентності учнів у 2-4 класах 

за І та ІІ семестри;  

 моніторинг готовності та виконання орієнтовних вимог до оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-4 класів та методичних рекомендацій до оновлених 

програм початкової школи (засідання при директорі та заступниках – серпень, 

жовтень, листопад, грудень, січень, квітень, травень; засідання МО – серпень; 

засідання НМР - лютий); 

 моніторинг готовності, впровадження та підсумки впровадження нових 

Державних стандартів у 8-х класах (засідання при директорі та заступниках - 

серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, лютий, травень); результати 

моніторингів узагальнені в наказах: «Про попередження шкільної дезадаптації та 

адаптацію  учнів1-х класів гімназії», «Про шляхи формування та активізацію 

пізнавальної діяльності учнів при викладанні англійської мови в основній школі», 

«Про формування читацької компетентності», «По стан викладання української 

мови у 2-4 класах», «Про результати ДПА у 4-х класах». 



 участь у науково-практичних конференціях, семінарах; 

 складено розклад уроків з врахуванням оптимального співвідношення 

навчального навантаження протягом дня і тижня, з чергуванням предметів 

природничо-математичного і гуманітарного циклів; 

 врегульовано темп викладання та обсяг диктування з метою запобігання 

ускладнення засвоєння матеріалу; 

 протягом перших 2-х місяців навчання дітей вчителі уникали зауважень в 

щоденниках, проводили вербальне оцінювання досягнення учнів у 2-х класах на 

користь дитини без виставлення оцінок в класний журнал протягом І семестру. 

 

КЛАСНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ КОНТРОЛЬ 

Моніторинг роботи в 6-х класах показав, що  головні завдання були 

спрямовані на розвиток особистості, на виховання любові до Батьківщини, до 

української мови, родини, а також розвитку самостійності, поваги, людяності і 

віри в себе, щоб надалі їм було легше соціально адаптуватися в суспільстві. 

Учителі-предметники проводять уроки у відповідності з новими чинними 

програмами з обов’язковим виконанням кількості навчальних та контрольних 

робіт. Учителі проводять уроки на високому та достатньому методичному рівнях, 

працюють над виробленням в учнів відповідних до віку умінь аналізу та синтезу 

отримуваної інформації, формуванням компетенцій, означених в новому 

Державному стандарті базової та повної середньої освіти.  

Впродовж року також вивчались питання: 

 викладання географії, економіки, фізики астрономії,  англійської мови, 

історії, правознавства, української мови та літературного читання в початкових; 

перевірялись підсумкові контрольні, тематичні роботи з зарубіжної літератури (7 

кл.), з історії (9 кл.), хімії (9 кл.), трудового навчання (6 кл.), природознавство (5 

кл.), української мови, математики природознавства у 2-4 кл., англійської мови (5 

кл.), інформатики (6 кл.), української мови (9 кл.), історії (11 кл.), української 

літератури (10 кл.); 

 вивчався досвід роботи вчителів, що атестувалися: Бєльської К.І., Крутько 

Т.М., Лисака А.П., Наддур Н.В., Подольського І.А., Оробей С.О., Сімакової Ю.О., 

Судакової О.Г., Щербакової Л.В., Яковлєвої Л.М., Лисенко Н.Г., Перехрест С.П., 

Полонецької Л.П., Іванкової Н.М. 

 перевірявся стан ведення документації: особових справ; журналів класів, 

ГПД та гурткової роботи; календарно-тематичного планування; планів виховної 

роботи (класоводів та вихователів ГПД); стану виконання навчальних планів, 

програм, кількості вичитаних годин; робочих планів вчителів, щоденників та 

зошитів учнів; 

 проводилась значна підготовча робота з прийому до першого класу; видані 

накази: «Про відкриття перших класів», «Про зарахування дітей до першого 

класу», «Про створення психолого-педагогічної комісії з прийому до першого 

класу» та «Про підсумки роботи психолого-педагогічної комісії з прийому до 

першого класу»; у листопаді 2016 року у гімназії було проведено День відкритих 

дверей, у червні 2017 року були проведені батьківські збори для батьків 



майбутніх першокласників; оформлено інформаційний куточок для батьків 

майбутніх першокласників; до УОПРДА надано діагностичні матеріали щодо 

готовності до навчання майбутніх першокласників, матеріали співбесід з 6-

річками. 

Крім того, вивчались питання, які узагальнені в наказах, протоколах засідань 

при директорі, засідань при заступниках тощо:  

 дотримання вимог щодо шкільної форми; 

 інноваційна діяльність вчителів; 

 щомісячний контроль відвідування уроків учнями 1-11 класів; 

 контроль за роботою молодих вчителів; 

 контроль за дотриманням охорони праці і безпеки життєдіяльності, 

попередження дитячого травматизму; 

 класно-узагальнюючий контроль; 

 контроль за проведенням уроків фізкультури та захисту Вітчизни;  

 відвідування та аналіз виховних заходів (класні години, свята, проектні 

роботи, батьківські збори, тощо); 

 контроль за дотриманням робочої дисципліни; 

 дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях школи; 

 затвердження планів роботи; 

 переведення учнів у наступний клас та випуск із гімназії; 

 нагородження Похвальними грамотами і листами; 

 визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями; 

 організація харчування; 

 забезпечення медичним обслуговуванням; 

 забезпеченість бібліотеки підручниками; 

 затвердження заходів з профілактики правопорушень, вживання 

наркотичних речовин, алкоголю та тютюнопаління, запобігання втягування в 

секти, запобігання торгівлі людьми; робота з неблагополучними сім’ями; 

 ведення шкільної документації; 

 розподіл варіативної частини навчальних планів. 

 

Були проведені педради: 30.08.2016 «Про аналіз роботи з формування 

життєвих компетентностей учнів в інноваційному особистісно зорієнтованому 

просторі на основі проектно-цільового управління в 2015-2016 навчальному році 

та завдання на 2016-2017 навчальний рік», 24.11.2016 «Про формування читацької 

компетентності у школярів», 15.03.2017 «Про правове виховання учнів в 

контексті креативної освіти», 27.04.2017 «Про формування в учнів гімназії 

комунікативної компетенції при вивченні англійської мови як мови міжнародного 

спілкування для забезпечення інтеграції України в світове співтовариство» 

Для дослідження ефективності діяльності гімназії були застосовані базові 

кваліметричні моделі для напрямів: стан виховного процесу; організація 

профільного навчання; учнівський моніторинг у 6-х класах. 

Дані моніторингу оцінки виховного процесу гімназії надає комплексну 

діагностику організації, проведення та результативності виховної діяльності, 



свідчать про те, що організація виховної роботи спланована та виконується з 

урахуванням нормативних документів. Виховна робота ведеться учителями 

гімназії систематично протягом року. Результативність виховної роботи показує,  

що у ІІ семестрі виховна діяльність є більш активною.  

 
 

Показники виховної роботи стабільні і мають протягом року оптимальний 

рівень і порівняно з 2015 роком збільшилися на 4%. 

 

Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, зміст 

профільної освіти визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освітніх 

послуг, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів ЗНЗ, 

виробничої і соціокультурної інфраструктури регіону, перспектив отримання 

випускниками школи відповідної професії і їх життєвих планів. Саме тому для 

дослідження рівня організації профільного навчання у гімназії використана 

модель, в якій основними завданнями стали:  

• визначення об’єктивних і суб’єктивних умов впровадження профільного 

навчання на рівні гімназії;  

Оцінка якості виховної роботи
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Динаміка «Оцінка якості виховної роботи»  

2016-2017 навчальний рік 
     

Напрямки 

часткова оцінка напрямків 

І частина І 
семестру 

ІІ частина І 
семестру 

Ічастина ІІ 
семестру 

ІІ частина ІІ 
семестру 

1. Організація 
виховної роботи 

3,81 3,53 3,84 3,56 

2. Здійснення 
виховної роботи 

3,12 3,12 3,12 3,12 

3. Результативність 
виховної роботи 

3,74 3,74 3,81 3,81 

Загальна оцінка в 
балах 

10,7 10,4 10,8 10,5 



• розробка моделі моніторингового типу, яка давала б можливість 

відстежувати рівень організації профільного навчання на різних етапах освітнього 

процесу в гімназії. 

Результат моніторингового дослідження впровадження профільного 

навчання в гімназії показує, що протягом року показники ефективності 

профільного навчання зростають, але рівень профільного навчання залишається 

постійно оптимальним. На достатньо високому рівні забезпечені навчально – 

методичний супровід профільного навчання, кадровий склад вчителів та 

профорієнтаційна робота з учнями гімназії.  

Динаміка «Ефективність впровадження профільного навчання» 
2016-2017 навчальний рік 

         

Напрямки 

часткова оцінка напрямків     

І частина І 
семестру 

ІІ частина І 
семестру 

І частина ІІ 
семестру 

ІІ частина І І 
семестру     

1. Навчально-методичне 
забезпечення ПН 

2,18 2,18 2,18 2,18 
    

2. Психолого- педагог. 
супроводження. Кадрове 
забезпечення. 

1,64 1,64 1,64 1,64 

    

3. Профорієнтаційна робота 1,58 1,65 1,74 1,74     

4. Результативність ПН 1,26 1,27 1,23 1,23     

5.Управлінське 
забезпечення ПН 

1,15 1,13 1,11 1,13     

6. Матеріально-технічне 
забезпечення ПН 

1,07 1,07 1,07 1,07     

7. Наукове методичне 
забезпечення 

1,02 1,04 1,04 1,06     

8. Перспективи здобуття 
подальшої освіти 

0,77 0,77 0,77 0,77     

Загальна оцінка в 
балах 

10,7 10,7 10,8 10,8     

 

Рівень ефективності впровадження профільного навчання в гімназії 

показано на діаграмі: 
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6. Матеріально-технічне забезпечення ПН
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8. Перспективи здобуття подальшої

освіти



 

Показники ефективності впровадження профільного навчання в гімназії 

порівняно з 2015 роком збільшилися на 8,5%. 

Модель учнівського моніторингу – це комплекс психолого-педагогічних 

процедур, які супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють 

виробленню нової інформації, необхідної для спрямування дії на досягнення 

навчальної мети. Учнівський моніторинг у гімназії допомагає об’єктивно оцінити 

стан розвитку навчальної діяльності учнів, їхню орієнтацію на ключові 

компетентності, оволодіння якими дозволить учням вирішувати різні проблеми в 

соціальному та повсякденному житті. Показники моніторингу дають можливість 

адміністрації в найкоротші строки визначити, де необхідно приділити увагу в 

організації  діяльності учнів залежно від рівня підготовки, здібностей до вивчення 

предметів. 

Результат моніторингового дослідження в 6-х класах гімназії показав, що 

рівень сформованості загальноосвітніх умінь учнів обох класів зростає протягом 

року. В 6А класі загальний бал показує, що учбова діяльність учнів  на початку 

року була достатнього рівня і на кінець року досягла  оптимального. В 6Б класі 

показники учбової діяльність оптимальні,  зростають на кінець року і  вище ніж в 

6А класі. 

Динаміка «Результативність учнівського моніторінгу»  

2016-2017 навчальний рік , 6-ті класи 

 

Напрямки 

часткова оцінка напрямків 

І частина 
І сем. 

 6А клас 

І частина 
І сем. 

 6Б клас 

ІІ частина   
І сем. 

 6А клас 

ІІ частина 
І сем. 

 6Б клас 

І частина      
ІІ семестру 

6А клас 

І частина        
ІІ семестру 

6Б клас 

ІІ частина 
ІІ 

семестру 
6А клас 

ІІ частина  
ІІ семестру 

6Б клас 

1. Підготовка 
до 
засвоєння 
знань 

2,63 2,66 2,56 2,77 2,75 2,88 2,75 2,98 

2. Діяльність 
щодо 
засвоєння 
знань 

2,74 3,11 2,85 3,14 2,98 3,31 2,83 3,37 

3. Зміни, що 
відбулись в 
процесі 
засвоєння 
знань 

3,30 3,53 3,26 3,60 3,38 3,72 3,43 3,76 

Загальна 
оцінка в 
балах 

8,7 9,3 8,7 9,5 9,1 9,9 9,0 10,1 

 



 
 

Слід зазначити, що запроваджений моніторинг з використанням базових 

кваліметричних моделей показав підвищення результативності роботи на даних 

рівнях. Застосування кваліметричної моделі в організації роботи гімназії дає 

змогу встановити фактори, які дійсно впливають на її результативність, своєчасно 

провести коригування, що підвищує якість роботи, та забезпечити зовнішню 

координацію діяльності всіх учасників освітнього процесу: 

 взаємне узгодження впливів у рамках відносин: батьки – учень – 

учитель; учитель – адміністрація навчального закладу – батьки. 

 покращення динаміки розвитку учнівської діяльності; збільшення 

ступеню самоорганізації учасників освітнього процесу. 

 

Результати навчальної діяльності проаналізовано та 

представлені в презентації – додатку 2 до розділу. 
 
 

На основі порівняльного аналізу робочого навчального плану гімназії на 

2016-2017 н.р. з фактичним виконанням програм виявлено, що педагогічними 

працівниками гімназії виконані програми з усіх предметів як інваріантної, так і 

варіативної частин навчального плану закладу. На всі пропущені вчителями 

години в зв’язку з курсами, хворобою було надано якісну заміну.  

Для забезпечення виконання програм на протязі року проводилися відповідні 

заходи, а саме:  

 інтенсифікація навчального процесу; 

 об’єднання тем; 

 проведення додаткових та індивідуальних занять; 

 заміни уроків; 

Загальна оцінка в балах
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Загальна оцінка в балах



 консультації з учнями, що мали перерву у відвідуванні занять. 

Встановлено, що учні пропускають уроки в більшості через хворобу чи з 

поважної причини. Для засвоєння пропущеного матеріалу цім учням надаються 

консультації вчителями - предметниками, впроваджені елементи дистанційне 

навчання. Шкільна документація ведеться згідно нормативів Міністерства освіти 

та науки України. Оцінки з предметів виставляються відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

У 2016-2017 н. р. високого рівня знань досягли з отриманням «Похвального 

листа»: 

 у початковій школі –35 учнів; 

 у середній школі –    23 учні; 

 у старшій школі –     7 учень. 

 



 

13. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

(період з 01.09.2016 по 31.08.2017) 

 
Господарська діяльність гімназії здійснюється на основі кошторису, 

затвердженого управлінням освіти Печерської районної у місті Києві 

державної адміністрації.  

17.1 В 2016-2017 н.р. для покращення матеріально-технічної бази 

гімназії від управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної 

у м. Києві державної адміністрації було отримано:  

 
№ Найменування  Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Шафа морозильна ШХН-0.6. шт. 1 

2 Універсальний засіб Пуся морська свіжість 5л шт. 7 

3 Мило господарське 200г 72% шт. 10 

4 Засіб для чищення САМА 500г шт. 10 

5 Відро оцинковане 10л шт. 2 

6 Милам Сантри гель 1л шт. 17 

7 Санітарний гель з хлором Бджілка 0,75л шт. 17 

8 Тарілка мілка шт. 200 

9 Ложка столова шт. 100 

10 Виделка закусочка шт. 100 

11 Рукавиці брезентові шт. 10 

12 Рукавиці гумові шт. 13 

13 Віник сорго шт. 11 

14 Граблі віялові шт. 2 

15 Граблі пластмасові шт. 2 

16 Лопата совкова (металева) з черенком шт. 2 

17 Лопата штикова (металева) з черенком шт. 2 

18 Мітли березові шт. 6 

19 Папір А4 шт. 100 

20 Мило рідке антибактеріальне 5кг шт. 10 

21 Сувіла для пола 5л шт. 1 

22 Сувіла для скла 0,5л шт. 2 

23 Сувіла для миття скла 5л шт. 1 

24 Лопата снігоприбиральна шт. 2 

25 Совок двірника високий шт. 1 

26 Совок двірника для збору листя шт. 1 

27 Ложка столова м 102-20 шт. 100 

28 Виделка столова м 102-20 шт. 100 

29 БФП Xerox WC3025NI (Wi-Fi) шт. 1 

30 Папка 5см одност. шт. 70 

31 Папка 7,5см одност. шт. 70 

32 Диспенсер для рідкого мила  шт. 5 

33 Ножниці 22см Economix шт. 10 

34 Скоби №24/6 Buromax пач. 100 

35 Скоби №10 Buromax пач. 100 

36 Степлер №24 Economix шт. 5 



37 Степлер №10 ВМ4128 шт. 5 

38 Гострилка Buromax 4730 метал шт. 10 

39 Степлер №23 Buromax шт. 1 

40 Скоби №23/13 Eagle пач. 10 

41 Діркопробивач ВМ-4082 100 арк. металевий шт. 1 

42 Скріпки 28мм (1000шт) пач. 40 

43 Світильник LED 4*10Вт. накладний шт. 20 

44 Змішувач шт. 20 

45 Дезинфікуючий засіб «Біохлор» Л шт. 8 

46 Дезинфікуючий засіб «Біохлор» Т шт. 8 

47 Асептик-Біо Дез 0,5л шт. 2 

48 Лампа Osram L18W/10-765 G13 шт. 100 

49 Лампа Osram L36W/10-765 G13 шт. 20 

50 Лампа енергоощадна FS-20-4200-27 220-240 шт. 100 

51 Стартер Osram ST 151 SCHP 220/127V 4-22W шт. 25 

52 Папір туалетний «Диво» (16 шт/уп) уп. 26 

53 Рушник паперовий Selpak (12 рул/уп) уп. 15 

54 Пароконвектомат Unox XV393 шт. 1 

55 Пластиковий контейнер із плоскою кришкою 

для збору твердих побутових відходів 1100л 

шт. 1 

56 Боти діелектричні шт. 1 

57 Діелектричні рукавичні безшовні 9кВт шт. 1 

58 Килимок діелектричний 500х500 мм шт. 6 

59 Замок навісний Екстра 50мм шт. 20 

60 Чашка Luminarc (250мл) шт. 200 

61 Машина протирочна шт. 1 

62 Телефон дротовий Panasonic шт. 4 

63 Шуруповерт Sparky BVR з набором біт Staniey 

(1-68-735) 

шт. 1 

64 Клей ПВА 100 мл шт. 18 

65 Клей канцелярський Еталон-С (70г) шт. 20 

66 Клей-олівець 21г шт. 35 

67 Фарба для садовий дерев та кущів «Fazenda» 

(7кг) 

шт. 2 

68 Метеостанція TFA*METEO MAX  шт. 2 

69 Гастроємність 40 мм шт. 3 

70 Гастроємність 100 мм шт. 2 

71 Освіжувач повітря автоматичний блок шт. 12 

72 Освіжувач повітря запаска для автоматичного 

блоку 269 мл 

шт. 50 

73 Пакет для сміття 35л, кількість в рулоні – 15 

шт 

шт. 100 

74 Пакет для сміття 120л, кількість у рулоні  - 10 

шт 

шт. 40 

75 Прилад для вимірювання артеріального тиску 

та частоти пульсу цифровий UA-787+Манжета 

маленька для UA серії (18-22см) 

шт. 1 

76 Сітка класичний волейбол без троса економ 10 

біла 

уп. 1 

77 Баскетбольна сітка стандарт біла уп. 4 

78 Стільниця дерев’яна 60х50см шт. 1 



79 Дошка розділочна 45х30х3,5см шт. 2 

80 Дошка розділочна 26х17см шт. 2 

81 Дошка розділочна 35х25см шт. 2 

82 Дошка розділочна 36х26см шт. 2 

83 Цифровий мікроскоп SIGETA МВ-113 (у 

комплекті з цифровим окуляром DEM-2000 та 

додатковим окуляром 5х) 

шт. 1 

84 Калькулятор Citizen SDC-888 TII шт. 5 

85 Географічний набір шт. 1 

86 М’яч футбольний шт. 5 

87 М’яч волейбольний шт. 5 

88 М’яч баскетбольний шт. 5 

89 Скакалка шт. 20 

90 Набір для настільного тенісу шт. 4 

91 Канцтовари комплект 1 

92 Фліпчарт 70х110 на тринозі шт. 1 

93 Канцтовари комплект 1 

94 Набір хімічного посуду шт. 1 

95 Демонстраційний набір для кабінету біології шт. 1 

96 Лабораторний набір «Хімія» шт. 1 

97 Замок врізний Barrera L-C-510.45 G шт. 10 

98 Ручка на планці імперіал  шт. 10 

99 Циліндр імперіал 70Z (35/35)PB шт. 10 

100 Тачка будівельна одноколісна з підсиленою 

рамою 

шт. 1 

101 Частотомір для кабінету фізики шт. 1 

102 Візок для шлангу 1/2 60м TITAN REEL шт. 1 

103 Шланг городній Bradas WHITE LINE 1/2 50м шт. 1 

104 Секатор шт. 1 

105 Щітка для побілки  шт. 12 

106 Швабра дерев’яна  шт. 12 

107 Льодоруб  шт. 2 

108 Плоскогубці комбіновані шт. 1 

109 Викрутка зі змінними бітами  шт. 1 

110 Папка 5 см одност. шт. 70 

111 Папка 7,5 см одност. шт. 70 

112 Beyerdinamic TG 100 H-Set Радіомікрофон шт. 1 

113 Автономна установка (система) аерозольного 

пожежогасіння «FIRESTOP» (0,1) 

шт. 1 

114 Холодильник. Виробник: компанія «NINGBO 

LAMO Electric Applianct» 

шт. 1 

115 Тример для трави 1,2 к.с. Z 260 HYNDAI шт. 1 

116 Крісло «Престиж» GTP шт. 10 

117 Комплексна система відеоспостереження  шт. 1 

118 Насос Wilson Bskt 6 Clear Pump (WTBA00103) шт. 2 

119 Всепогодний тенісний стіл «G-street 2» в 

комплекті із сіткою 

шт. 1 

120 Шафа холодильна ШХС(Д)-1,0, 

1320х650х2100, 1120л 

шт. 1 

121 Термометр клінічний «MEDICARE» шт. 25 

122 Сейф БЛ-65К.Т1.П1.7035 шт. 1 



123 Радіатор біметалевий 500/76 (з 10 секцій) шт. 5 

124 Кран для радіатора 3/4 шт. 10 

125 Вогнегасник порошковий ВП-5 (з) шт. 12 

126 Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 шт. 2 

 

За рахунок коштів управління освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної у м. Києві державної адміністрації в грудні 2016 року був 

проведений ремонт актового залу гімназії: замінена підвісна стеля, 

проведений ремонт стін, лакування підлоги та замінені вхідні двері.  

 

17.2 Використання коштів з інших джерел фінансування: 
Платні послуги гімназією не надаються. 

Навчально-виробничі майстерні продукцію не виробляють і не 

реалізують. 

Кредитів в установах банків гімназія не має. 

Кошти від здачі приміщень в оренду надходять до Централізованої 

бухгалтерії УОІР.  

Орендарями  надана допомога щодо покращення матеріально-технічної 

бази гімназії, придбано та передано гімназії в тимчасове користування (згідно 

актів прийому-передачі): 

- Обладнання для їдальні (морозильний ларь, виробнича мийка з нержавіючої 

сталі) 

- Оргтехніка (БФП Canon, телевізори Bravis, відеокамера, стійки з тримачами 

для мікрофона, акустична система, блоки живлення) 

- Шкільні меблі (шафи, пенали для книг, письмові столи, офісні крісла, 

одномісні парти) 

- Жалюзі та москітні сітки на вікна 

- Послуги звукопідсилення для проведення свята «1 вересня»  

- Оплата Інтернету 

- Підтримка Інтернет сайту гімназії 

- Поточний ремонт сантехніки гімназії 

- Лакування підлоги 

- Будівельні матеріали та косметичний ремонт кабінетів  

- Ремонт та обслуговування оргтехніки  

- Офісний папір та канцтовари 

- Інформаційні стенди в коридор гімназії 

- Періодичні видання 

- Грамоти та статуетки для щорічного нагородження учнів до «Дня гімназії» 

- Композиції з повітряних кульок для гімназійних свят 

- Охорона приміщення гімназії (тривожна кнопка)  

- Медикаменти для медичного кабінету 

- Господарчі товари для прибирання гімназії 

Власними силами батьки провели ремонтні роботи по підготовці школи 

до навчального року. 



14. ФОРМИ  КОНТРОЛЮ, ЯКИМ ПІДДАВАВСЯ  ЗАКЛАД  З  БОКУ  

ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ  ТА ОРГАНІВ  

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТОЮ 

 

Протягом 2016-2017 н. р. управлінням освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації перевірялись такі 

питання: 

1. Організація харчування; 

2. Перевірка журналів та іншої шкільної документації; 

3. Перевірка медальних журналів випускних класів; 

4. Перевірка роботи в мікрорайоні; 

5. Контроль за виконанням учбових програм і планів; 

6. Методична робота і атестація. 

7. Початок робочого дня. 

8. Проведення ДПА. 

9. Організація равової освіти. 

 

Також здійснювався контроль з боку органів ГУДержпродспоживслужби 

санітарний стан їдальні.  

Інспекторами патрульної поліції неодноразово проводились перевірки 

стану запобігання дорожньо-транспортних пригод та бесіди з учнями. 

 

 

 

Директор гімназії «Консул» №86     Т.В. Мельник 
 


