
 

 

Коротка характеристика закладу 

Гімназія № 172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва. 

Адреса: м. Київ, 04190, вул. В. Піка 30-32. 

Збудовано в 1961 році. Триповерхове приміщення, 29 класних кімнат 

загальною площею 1450 кв. м., спортивний зал 200 кв. м; спортивний 

майданчик 6500 кв. м; актова зала 200 кв. м. 

Навчальний заклад заснований у 1961 році як спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням англійської мови. У 2010 році школа отримала статус 

гімназії. 

Протягом 2014-2015 н. р. у гімназії навчалося 753 учні у 26 класах. 

Навчання проводилося в одну зміну. І ступінь – 9 класів (295 учнів); ІІ ступінь – 

15 класів (397 учнів); ІІІ ступінь – 2 класи (61 учень). 

Гімназія № 172 «Нивки» – заклад, який забезпечує якісну освіту, створює 

для учнів можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, змінах на ринку 

праці, подальшому здобутті освіти, виховує свідомих патріотів своєї країни, 

висококультурних громадян. 

Місія гімназії: створити ефективний навчальний заклад через інноваційну 

діяльність в організації та у змісті навчально-виховного процесу. 

У своїй діяльності гімназія керується Конституцією України, Законом 

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

актами України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої 

влади, Статутом гімназії. 

Мова навчання – українська. Учні гімназії мають можливість вивчати 

англійську, німецьку та російську мови. 

До першого класу зараховуються діти з 6 років. У 1-4-х класах 

здійснюється поглиблене вивчення англійської мови; у 5-9-х класах – 

поглиблене вивчення англійської мови й допрофільна підготовка з математики; 

у 10-11-х класах – профільне навчання: профіль математичний та іноземна 

філологія (англійська мова). Німецька мова вивчається з п’ятого класу. Поділ 
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класів на групи на уроках іноземних мов здійснюється згідно з нормативами, 

установленими Міністерством освіти і науки України. Прийом учнів до гімназії 

здійснюється на конкурсній основі. 

Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, 

базової та повної загальної середньої освіти 

Згідно з Конституцією України (ст.51), Закону України «Про освіту» (ст. 

35), Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку (Затверджено 

постановою Кабміну України № 646 від 12 квітня 2000 р.), Плану заходів 

Головного управління освіти і науки міста Києва та заходів районного 

управління освіти адміністрація гімназії вживає заходи щодо реалізації права 

дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій 

території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти. 

Зокрема: 

-  здійснює постійний контроль за відвідуванням школи, з’ясовує 

причини відсутності на уроках, підтримує тісний зв’язок з батьками, службою і 

кримінальною міліцією у справах неповнолітніх; 

-  організовує роботу з надання допомоги в засвоєнні навчального 

матеріалу учням, які тривалий час не відвідували школу; 

-  у межах своєї компетенції веде роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками повної загальної 

середньої освіти; 

- щомісяця адміністрація гімназії разом із Радою старшокласників 

проводить рейди «Урок». 

Характеристика мікрорайону 

 вул. В. Піка (від вул. Тешебаєва до вул. Баумана (парні та непарні номери 

повністю);  

 вул. Краснодарська (повністю); 

 вул. Муромська (повністю); 

 вул. Саратовська №№ 6/42 – 12/28; №№ 13/37 – 26/41, 14/9, 16;  

Сімей та учнів, які порушують вимоги щодо здобуття обов’язкової повної 

загальної середньої освіти в гімназії немає. 

Контингент учнів має тенденцію збільшуватися. Приймання дітей до 

гімназії здійснюється відповідно до Інструкції Міністерства освіти і науки 

України про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до 

http://gimn172.kiev.ua/fotos2/instrukc_pro%20_por_prujm.pdf
http://gimn172.kiev.ua/fotos2/instrukc_pro%20_por_prujm.pdf
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гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), 

затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 № 389. 

 

Діаграма. Динаміка змін контингенту учнів гімназії 

 

 

Профільне навчання в 10-11-х класах здійснюється за вибором учнів та 

батьків згідно з рішенням педагогічної ради та ради гімназії № 172 «Нивки» 

шляхом диференціації навчального процесу:  

клас напрям профіль 

10-А двопрофільний 
іноземна філологія 

математичний 

11-А двопрофільний 
іноземна філологія 

математичний 

У 2014-2015 н. р. навчально-виховний процес у 5-х і 6-х класах 

організовано відповідно до умов переходу до нового Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з 

дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується 

директором школи та узгоджується з профспілковим комітетом школи. 

Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є учні, педагогічні 

працівники, психолог, соціальний педагог, завідувач бібліотеки, медична сестра 

та інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють. 

Науково-методичне забезпечення роботи закладу 

Завдання і проблема, над якими працювала гімназія 

Згідно з річним планом на 2014-2015 н. р., роботу педагогічного 

колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми 
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«Розвиток інтелектуально-творчої та національно-свідомої особистості на 

засадах компетентнісного підходу та профільної диференціації у навчанні та 

вихованні». 

У гімназії продовжила роботу науково-методична рада, очолювана 

директором. Члени науково-методичної ради брали участь у підготовці та 

проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних 

заходів. На засіданнях науково-методичної ради розглядалися матеріали 

передового педагогічного досвіду роботи вчителів гімназії, пройшли процедуру 

схвалення їх методичні розробки. 

За участю НМР та науково-методичної ради дослідно-експериментальної 

роботи вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х  класів; 

вивчення академічних нахилів, здібностей учнів 6-х класів; психологічне 

обстеження учнів 7-х, 9-х класів щодо профільного навчання; моніторинг стану 

роботи з обдарованими дітьми; діагностика інформаційної культури та рівня 

оволодіння ІКТ вчителями закладу; використання міжпредметних зв’язків у 

практичній діяльності вчителів, їх вплив на пізнавальний інтерес учнів; 

дослідження стану ефективності та якості професійної діяльності педагогів, які 

мають педагогічні звання; моніторинг навчальних досягнень учнів 4,5,7,9-х 

класів; вивчення рівня знань, умінь; стан викладання фізики, астрономії, 

російської мови, фізкультури та трудового навчання, а також стан виконання 

навчальних програм. За результатами вивчення матеріали узагальнено, 

розроблено рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.  

Головною метою своєї діяльності педагоги гімназії вважають виховання 

відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, що вміє 

використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем, 

критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити 

життя своєї країни на краще. У свою чергу адміністрація навчального закладу 

створює здорову моральну й ділову атмосферу, використовуючи для 

досягнення цієї мети різні методи та прийоми: 

- створення оптимального психологічного клімату; 

- постійне підвищення кваліфікації учасників навчально-виховного 

процесу; 

- матеріальну й моральну зацікавленість педагогів; 

- надання широкої ініціативи без зайвої опіки та формалізму; 

- рівні стосунки з усіма без винятку підлеглими на засадах доброзичливої 

об’єктивності.  
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Результатом цієї роботи є підвищення професійної майстерності вчителя 

та підвищення рівня та якості знань учнів. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників гімназії 

Навчальний 

рік 

Кількість   

педагогічних 

працівників 

Повна 

вища 

освіта 

Базова 

вища 

освіта 

Неповна 

вища 

освіта 

Всього 

% 

Середня 

спеціальна 

освіта 

% 

2014 68 65 1 1 67 99 1 1 

Зросла кількість медпрацівників із вищою освітою, їх кількість становить 

99 % від загальної кількості кадрів. У гімназії немає жодного працівника, який 

обіймає педагогічну посаду, не маючи педагогічної освіти. 

Кількісно-якісний склад (кваліфікаційні категорії) педагогічних 

працівників гімназії 

Навч. рік 

К-сть пед. 

працівник

ів 

Вища 

категорія 
% 

І 

кате 

горія 

% 
ІІ 

категорія 
% «спеціаліст» % 

2014-2015 66 39 59 10 15 4 6 13 19 
 

Кількісно-якісний склад (педагогічні звання0\)педагогічних працівників  

гімназії 

Навч. рік 
К-сть пед. 

працівників 

Пед. звання «учитель-

методист» 
% 

Пед. звання «старший 

учитель» 
% 

2014-2015 66 17 26 11 17 

Відзнаки педагогічного колективу гімназії 

Відповідно до рішення Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на підставі висновку Київської міської регіональної експертної 

ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (наказ від 11 квітня 

2014 р. № 230, протокол від 10 квітня 2014 р. № 3) гімназію № 172 «Нивки» 

визнано навчальним закладом АТЕСТОВАНИМ З 

ВІДЗНАКОЮ. 

Гімназія три роки поспіль 

входить у ТОП-50 кращих 

столичних шкіл (за версією газети 

«Сегодня»). 

За сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

вагомий внесок у справу навчання і виховання 

підростаючого покоління та з нагоди проведення районного 
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свята «Обдарованість району – гордість держави» у 2014 році колектив гімназії 

було нагороджено Подякою від голови Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації П. Пантелеєва. 

Співробітництво з вищими навчальними закладами 

Міжрегіональна Академія управління персоналом 

Київський будівельний технікум 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

Національний авіаційний університет 

Приватний вищий навчальний заклад Інститут землевпорядкування та 

інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті 

Коледж Київського національного університету технологій та дизайну 

Співробітництво з громадськими організаціями 

Гімназія №172 "Нивки" співпрацює з громадською ініціативою підтримки 

дітей, позбавлених батьківської опіки «Стій за дітей!», яка допомагає дитячим 

будинкам і будинкам-інтернатам по всій Україні. 

Співробітництво з науковими установами 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної 

академії педагогічних наук України 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій 

Кібернетичного Центру НАН України 

Співробітництво із загальноосвітніми навчальними закладами України 

Миртюківська спеціалізована школа Стрийського району Львівської 

області 

Міжнародні зв’язки гімназії 

Англійська спецшкола м. Стамбул BESIKTAS (Туреччина) 

Упровадження інноваційних технологій у навчально-

виховний процес 

У гімназії постійно здійснюється інформатизація та комп’ютеризація 

навчально-виховного процесу, розширюється парк комп’ютерної техніки. Нині 

в гімназії функціонують: один повнокомплектний  комп’ютерний клас, чотири 
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навчальних кабінети, які оснащені стаціонарними інтерактивними 

мультимедійними комплексами, функціонує мобільний мультимедійний 

комплект. У гімназії створені умови для використання сучасної комп’ютерної 

техніки всіма педагогами. Загальна кількість комп’ютерів у навчальному 

закладі – 41, з них: 31 використовується у навчально-виховному процесі, 9 – в 

управлінсько-господарської діяльності, 1 – для роботи з бібліотечним фондом.  

У 2014-2015 н.р. році придбано: проектори з кріпленнями, дошки у класні 

кімнати, стенди, спортивні мати. 

Навчальний заклад підключено до мережі Internet. У приміщенні гімназії 

працює Wi-Fi, працює локальна мережа. Комп’ютери підключено до мережі 

Інтернет. 

Використання програмного забезпечення АС «Школа». Протягом 

декілька років наша гімназія успішно використовує можливості цієї системи, 

яку розробляв Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних 

технологій, для організації навчально-виховного процесу та процесу 

адміністрування. Із введенням в дію електронного журналу та підключенням до 

сайту «Моя освіта» – ці можливості значно розширилися. Програмне 

забезпечення систематично оновлюється, так  модуль «Звіти» сьогодні містить 

великий перелік документів, які значно спрощують створення документації 

різного типу. Можливість експорту в електронні таблиці та представлення 

документів у текстових редакторах сприяє швидкому та зручному створенню 

нових документів на замовлення управлінь освіти. Використовуючи 

АС «Школа» навчальний заклад оперативно формує статистичні звіти, отримує 

інформацію про учнів, батьків та вчителів. За рахунок впровадження системи 

електронних щоденників для своєчасного інформування батьків з’явилася 

додаткова можливість сприяти підвищенню показників успішності навчання. 

 

Науково-методична, наукова, дослідницька експериментальна 

робота педагогічних працівників 

У гімназії здійснюється дослідно-експериментальна робота з перевірки 

результативності та можливості застосування педагогічних та 

управлінських інновацій. Науково-методичне керівництво здійснюється 
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Науково-методичною радою дослідно-експериментальної роботи. До складу 

Ради входять: Жук Ю.О., к.пед.н., доцент – автор педагогічної 

ініціативи(науковий керівник) дослідно-експериментальної роботи, 

Пінчук О.П., к.пед.н., с.н.с. – науковий консультант, Новоселецький Г.Ю. – 

директор гімназії, Гуменюк Н.І., Меліков О.А., Стародуб Н.В., Горова Л.І. – 

педагогічні працівники, Дітківька Л.А., Матюшко Є.Б. – батьки. Раду очолює 

Жук Ю.О. 

Науково-методичне супроводження дослідно-експериментальної роботи 

здійснюють співробітники Інституту педагогіки та Інституту Інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України відповідно до укладених угод про 

співробітництво. 

Аналіз діяльності методичних об’єднань учителів 

протягом 2013-2014 н.р. 

Методична робота в гімназії №172 «Нивки» будується на досягненнях 

педагогічної науки, інноваційному досвіді і є системою аналітичної, 

організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, 

інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня 

педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної 

колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в 

гімназії працюють методичні структури: 

 Науково-методична рада (кер. Новоселецький Г.Ю.); 

 Науково-методична рада дослідно-експериментальної роботи (кер. 

Жук Ю.О.); 

 Методичне об’єднання вчителів іноземних мов (кер. Шагіахметова Е.С.); 

 Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук (кер. 

Шевчук Н.І.);  

  Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних наук (кер. 

Ходаківська С.О); 

 Методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу (кер. 

Ушакова І.О.); 

 Методичне об’єднання вчителів початкової школи (кер. Нікітенко І.О.); 

 Методичне об’єднання класних керівників (кер. Нікітюк Т.П.); 

 Школа молодого вчителя (кер. Мартинюк О.М.). 
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Усі засідання методичних об’єднань у гімназії проводяться згідно 

планування, мають відповідну структуру. На засіданнях вивчаються та 

критично аналізуються актуальні завдання та проблеми, планується робота по 

усуненню виявлених недоліків. Постійно проводиться методична робота з 

питань: самоосвіти педагогічних працівників; атестації педагогів; курсової 

перепідготовки; проведення семінарів-практикумів; організації індивідуальних 

та групових консультацій для вчителів та батьків; поповнення матеріалами 

інформаційно-аналітичного центру навчально-виховної роботи; та кабінетів 

методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, 

матеріалами з досвіду роботи учителів. Періодично організовуються виставки 

методичних розробок, проводяться відкриті уроки з детальним аналізом і 

обговоренням. 

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов 

Теми, над якими працює ШМО 

вчителів іноземних мов: 

"Упровадження інноваційних 

технологій навчання та створення 

психолого-педагогічних умов розвитку 

творчої особистості"; 

"Особистісно-орієнтований підхід 

до навчання іншомовного спілкування 

як засіб творчого розвитку вчителя та 

учнів"; 

"Удосконалення навчання іноземних 

мов у профільних класах". 
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Якісно-кількісний склад учителів англійської та німецької мов 

(станом на 01 червня 2015 року) 

 

№

№ 

з/

п 

П І Б 

 

 

Дата 

народ

ження 

Освіта Спеціал

ьність 

за 

диплом

ом 

Загал

ьний 

пед. 

стаж 

Кільк.

років 

робот

и в 

даній 

школі 

Курси 

підви

щення 

кваліф

ікації 

(рік) 

Кваліфік

аційна 

категорі

я й рік 

атестації

/ 

наслідки 

Званн

я 

1 Мартинюк 

Оксана 

Миколаївна 

15.08.

1969 

Вища, 

КЛУ 

Вчител

ь англ. 

мови та 

зарубі

ж. літ-

ри 

17р.   

8м. 

16р. 2012 

р. 

Вища, 

2013 р. 

 

2  Горова Лариса 

Іванівна 

27.07.

1966 

Вища, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь англ. 

мови і 

літерат

ури 

21р.  

1м. 

18 р. 2014-

2015р. 

Вища, 

2015р. 

Вч. 

мето

дист 

3 Лещенко Таміла 

Михайлівна 

07.07.

1939 

Вища, 

КДПІІМ 

Вчител

ь англ. 

мови 

53р. 

10м. 

53 р. 2013-

2014 

р. 

Вища, . 

2015 р. 

Вч. 

мето

дист 

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання: 

- удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до 

кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки; 

- вдосконалити фахову та педагогічну майстерність викладачів для успішної 

реалізації поставлених завдань; 

- виховувати толерантне ставлення до мови, звичаїв, традиції народів країн, 

мова яких вивчається; 

- організовувати науково-пошукову роботу з учнями, індивідуалізувати 

роботу з обдарованими дітьми; 

- підвищити культуру мовлення учнів, збагатити їх лексичний запас;  

розвивати соціокультурну, лінгвокраїнознавчу та стратегічну компетенції 

учнів; 

- використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, розвивати вміння 

учнів працювати самостійно на уроках та поза школою. 
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4. Ковальова 

Наталія 

Дмитрівна 

11.05.

1955 

Вища, 

Алма-

Атин. 

ІІМ 

Вчител

ь 

англійс

ької 

мови 

28р. 

9м. 

29 р. 2014-

2015р. 

Вища, 

2015р. 

 

5. Стародуб 

Наталія 

Василівна 

10.08.

1968 

Вища, 

КЛУ 

Вчител

ь англ. 

та 

іспан. 

мови 

24р. 

9м. 

22 р. 2010-

2011р. 

Вища, 

2012р.  

Ст. 

вчит

ель 

6 Остапенко 

Наталія 

Володимирівна 

08.08.

1984 

Вища, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь англ. 

та 

італійс

ької 

мови 

11 р. 8 р. 2014-

2015р. 

Вища, 

2014р. 

 

7.  Березовська 

Катерина 

Андріївна 

11.12.

1959 

Вища, 

КПІ, 

курси 

англ.м 

Інжене

р – 

механі

к 

20 р.  

4м. 

18 р. 2014р. Вища, 

2014р. 

 

8. Жукова Олена 

Леонідівна 

18.03.

1970 

Вища, 

КДПІ 

ім.Горьк

ого 

Вчител

ь етики 

та 

психол

огії 

сімейн

ого 

життя 

22р.  

5м. 

15р. 2012 

р. 

Вища, 

2013 р. 

 

9.  Опанасенко 

Людмила 

Леонідівна 

16.08.

1957 

Вища, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь англ. 

мови та 

літерат

ури 

19р.  

8м. 

15 р. 2013р. Перша, 

2013р. 

 

10 Усенко Оксана 

Олексіївна 

14.05.

1976 

КМІ ім.    

Грінченк

а 

Вчител

ь 

англійс

ької 

мови 

16 р. 

9м. 

16 р. 

9м. 

2010-

2011р. 

Перша, 

2011р. 

 

11 Казакова Юлія 

Володимирівна  

28.05.

1969 

КМІ ім.    

Грінченк

а 

Вчител

ь 

англійс

ької 

мови 

18р.  

10м. 

14 р. 2014-

2015р. 

Перша, 

2015р. 
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12 Лобанова Дар’я 

Геннадіївна  

15.02.

1989 

Вища, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь англ. 

мови та 

зарубі

ж. літ-

ри 

6 р. 

9м. 

6 р. 

9м. 

2011р. Друга, 

2012 

 

13 ШагіахметоваЕ

льзаСаідівна 

19.07.

1989 

Вища, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь англ. 

мови та 

зарубі

ж. літ-

ри 

6р.   

6м. 

5р. 

9м. 

2011р. Друга, 

2012 

 

14 Танасова 

Антоніна 

Миколаївна 

25.12.

1951 

Вища, 

Кам.-

Поділ. 

ДПІІМ 

Вчител

ь 

німець

кої 

мови 

44р. 

9м. 

6 р. 

9м. 

2014-

2015р. 

Вища, 

2015 

Вч. 

мето

дист 

15 Нікітюк Тетяна 

Петрівна 

21.01.

1981 

Вища, 

Переяс.-

Хм. 

ДПУ 

Вчител

ь 

німець

кої 

мови та 

зарубі

ж л-ри 

13р.  

8м. 

10 р. 

9м. 

2012р. Вища, 

2013  

 

16 Кранкус 

Олександра 

Вадимівна 

29.03.

1990 

Вища, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь англ. 

та нім. 

мови та 

літ-ри 

2р., 

10м. 

2р. 

10м. 

2012 

р. 

Спеціал

іст 

 

17 Войленко 

Леонора 

Альбертівна 

01.10.

1948 

Вища, 

КДПІІМ 

Вчител

ь англ. 

мови 

49 р. 

9м. 

13 р. 

9м. 

2014-

2015 

р. 

Вища, 

2015 р. 

Ст. 

вчит

ель 

18 Горова Тетяна 

Олегівна 

11.01.

1993 

5 курс, 

НПУ 

ім.Драго

манова 

Вчител

ь 

англ.мо

ви 

9 м. 9 м.  Мол. 

спеціалі

ст 

 

19 Ходжаян Іветта 

Робертівна 

14.04.

1965 

Вища, 

Донецьк

ий Нац. 

Універси

тет 

Вчител

ь 

англ.мо

ви 

24 р. 6 м. 2013-

2014 

р. 

Вища, 

2014 р. 

Ст. 

вчит

ель 
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Якість знань 2014-2015 н.р. 

Англійська мова 

Клас Кількість 

учнів 

1-3 б. 

(к-ть, %) 

4-6 б. 

(к-ть, %) 

7-9 б. 

(к-ть, %) 

10-12 б. 

(к-ть, %) 

7-12 б. 

(к-ть, %) 

2-А 30 - 5 (17%) 10 (33%) 15 (50%) 25 (83%) 

2-Б 29 - 3 (10%) 9 (31%) 17 (59%) 26 (90%) 

2-В 30 - 5 (17%) 10 (33%) 15 (50%) 25 (83%) 

3-А 33 - 2 (6%) 14 (42%) 17 (52%) 31 (94%) 

3-Б 34 - 4 (12%) 23 (68%) 7 (20%) 30 (88%) 

4-А 34 - 3 (9%) 19 (56%) 12 (35%) 31 (91%) 

4-Б 34 - - 14 (41%) 20 (59%) 34 (100%) 

5-А 29 - 6 (21%) 20 (69%) 3 (10%) 23 (79%) 

5-Б 29 - 3 (10%) 17 (59%) 9 (31%) 26 (90%) 

5-В 27 1 (4%) 8 (30%) 13 (48%) 5 (18%) 18 (66%) 

6-А 24 - 4 (17%) 13 (54%) 7 (29%) 20 (83%) 

6-Б 29 1 (3%) 2 (7%) 20 (69%) 6 (21%) 26 (90%) 

6-В 24 - 3 (12%) 16 (67%) 5 (21%) 21 (88%) 

7-А 26 - 13 (50%) 13 (50%) - 13 (50%) 

7-Б 29 - 7 (24%) 18 (62%) 4 (14%) 22 (76%) 

7-В 29 - 6 (21%) 17 (58%) 6 (21%) 23 (79%) 

8-А 22 - 7 (32%) 10 45%) 5 (23%) 15 (68%) 

8-Б 26 - 6 (23%) 16 (62%) 4 (15%) 20 (77%) 

8-В 27 - 5 (18%) 15 (56%) 7 (26%) 22 (82%) 

9-А 27 - 9 (33%) 12 (45%) 6 (22%) 18 (67%) 

9-Б 28 - 9 (32%) 17 (61%) 2 (7%) 19 (68%) 

9-В 22 - 2 (9%) 17 (77%) 3 (14%) 20 (91%) 

10-А 

(мат.) 

15 - 2 (13%) 9 (60%) 4 (27%) 13 (87%) 

10-А 

(гум.) 

18 - 1 (6%) 8 (44%) 9 (50%) 17 (94%) 

11-А 

(мат.) 

10 - - 8 (80%) 2 (20%) 10 (100%) 

11-А 

(гум.) 

17 - - 6 (35%) 11 (65%) 17 (100%) 

Німецька мова 

Клас Кількість 

учнів 

1-3 б. 

(к-ть, %) 

4-6 б. 

(к-ть, %) 

7-9 б. 

(к-ть, %) 

10-12 б. 

(к-ть, %) 

7-12 б. 

(к-ть, %) 

5-А 29 - 8 (28%) 13 (44%) 8 (28%) 21 (72%) 

5-Б 29 - 5 (17%) 16 (55%) 8 (28%) 24 (83%) 

5-В 27 - 10 (37%) 9 (33%) 8 (30%) 17 (63%) 

6-А 24 - 5 (21%) 13 (54%) 6 (25%) 19 (79%) 

6-Б 29 - 8 (28%) 15 (52%) 6 (20%) 21 (72%) 



14 

 

6-В 24 - 3 (13%) 16 (67%) 5 (20%) 21 (87%) 

7-А 26 - 8 (31%) 12 (46%) 6 (23%) 18 (69%) 

7-Б 29 - 10 (34%) 15 (52%) 4 (14%) 19 (66%) 

7-В 29 - 9 (31%) 12 (41%) 8 (28%) 20 (69%) 

8-А 22 - 6 (28%) 13 (59%) 3 (13%) 16 (72%) 

8-Б 26 - 6 (23%) 12 (46%) 8 (31%) 20 (77%) 

8-В 27 - 9 (33%) 14 (52%) 4 (15%) 18 (67%) 

9-А 27 - 3 (11%) 13 (48%) 11 (41%) 24 (89%) 

10-А 18 - - 7 (39%) 11 (61%) 18 (100%) 

11-А 17 - - 1 (6%) 16 (94%) 17 (100%) 

 

Методичне об’єднання вчителів іноземної мови плідно працює над 

розвитком комунікативних навичок учнів. У 2014/2015 н. р. учні гімназії 

активно брали участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, предметних 

тижнях та олімпіадах і конкурсах МАН. 

11 учнів стали призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з 

іноземних мов: 

№  Учень Клас Місце на районному етапі Учитель 

1 Дворянець Дар’я (англійська мова) 8-Б ІІ Жукова О.Л. 

2 Пужаков Ілля (англійська мова) 8-В ІІІ Шагіахметова 

Е.С. 

3 Гриценко Софія (англійська мова) 9-А ІІІ Шагіахметова 

Е.С. 

4 Хомченко Марта (англійська мова) 9-А ІІІ Горова Л.І. 

5 ПолуботкоАльона (англійська 

мова) 

10-А ІІІ Горова Л.І. 

6 ЛевандаАльона (англійська мова) 10-А ІІІ Стародуб Н.В. 

7 Біла Анастасія (англійська мова) 11-А ІІІ Кранкус О.В. 

8 Ісаюк Костянтин (англійська мова) 11-А ІІ Лещенко Т.М. 

9 Сокоревич Владислав (англійська 

мова) 

11-А ІІІ Шагіахметова 

Е.С. 

10 Хок Діана (англійська мова) 11-А ІІІ Лещенко Т.М. 

11 Ключенко Мішель (німецька мова)  10-А ІІ Нікітюк Т.П. 

 

Учениця 10-А класу Ключенко Мішель (учитель Нікітюк Т.П.) стала 

переможцем ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови. 

У порівнянні з минулим навчальним роком можна сказати, що гімназія 

покращила свої показники за кількістю призерів ІІ (районного) етапу. Так, 

минулого року, 8 учнів нашої гімназії зайняли призові місця. Жоден 11-класник 
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не зміг стати призером. Цього року четверо випускників показали високий 

рівень знань на олімпіадах. 

Учні гімназії щорічно пишуть наукові роботи  МАН. Цього року п’ятеро 

учнів стали призерами районного етапу: 

№ 

з/п 

ПІБ 

учня 

Клас Секція Назва роботи Педагогічний 

керівник 

Місце 

на 

районному  

етапі 

1. Прядун Дарина 

Ігорівна 

8-А Англійська 

мова 

Семантичні особливості 

англійської народної 

загадки 

Стародуб 

Наталія 

Василівна 

ІІ 

2. Хомченко Марта 

Георгіївна 

9-А Англійська 

мова 

Американізми в 

сучасній англійській 

мові 

Горова Лариса 

Іванівна 

І 

3. Керекеша Зоя 

Тарасівна 

10-А Англійська 

мова 

Особливості перекладу 

абревіатур та скорочень 

з англійської на 

українську мову 

Стародуб 

Наталія 

Василівна 

ІІ 

4. Ключенко 

Мішель 

Володимирівна 

10-А Німецька 

мова 

Засоби вираження 

категорії відмінка в 

сучасній німецькій мові 

Нікітюк Тетяна 

Петрівна 

ІІІ 

 

Порівнюючи з попередніми роками, можна зазначити, що кожного року 

гімназія показує стабільний результат за призовими місцями у конкурсі МАН.  

Учителі спрямовують роботу учнів на співпрацю з іншими школами та 

організаціями. Протягом року учні 5-Б, 8-А та 10-А класів (вчитель 

Стародуб Н.В.) брали участь та посіли призові місця у Міжнародному 

дистанційному бліц-турнірі з англійської мови, який проходив в рамках 

проекту "Новий урок".  

У березні 2015 року учні 9-11х класів (учителі Шагіахметова Е.С., 

Кранкус О.В.) стали учасниками сесії Міжнародного молодіжного 

європейського парламенту, де працювали над рішеннями актуальних питань і 

проблем. 

З 21 по 24 квітня у гімназії проходив Тиждень іноземних мов. Розпочався 

він з традиційного конкурсу стіннівок (учитель Войленко Л.А.). Учні молодшої 

школи звітували святковим весняним концертом (учитель Жукова О.Л.). Учні 

5-6і класів (учитель Усенко О.О.) здивували всіх своїми яскравими виставами. 

Учні 7-х класів (учитель Ковальова Н.Д.) показали свої знання англійської мови 

у турнірі знавців, а найстарші учні 8-10х класів (учитель Шагіахметова Е.С.) 

брали участь у традиційному конкурсі пісень англійською мовою. 
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Методичне об’єднання вчителів природничо-математичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ходаківська С.О. – учитель математики, вища категорія, голова ШМО;  

 Новоселецький Г.Ю. – учитель математики, вища категорія, учитель-методист, директор 

гімназії; 

 Гуменюк Н.І. – учитель математики, вища категорія, учитель-методист; 

 Гордєєва І.М. – учитель математики, вища категорія; 

 Колесников С.Я. – учитель математики та інформатики, вища категорія учитель-методист; 

 Ткалич Н.Т. – учитель математики, вища категорія, старший учитель;  

 Шепель О.В. – учитель інформатики, вища категорія. 

 Меліков О.А. – учитель фізики, вища категорія 

 Горова Л.С. - учитель фізики, вища категорія, старший учитель; 

 Козубенко Л.О. – учитель географії, вища категорія, учитель-методист 

 Москаленко В.М. – учитель хімії, вища категорія, учитель-методист 

 Грищенко Н.О. – учитель біології, вища категорія, учитель-методист; 

 Кравчук З.І. – учитель біології, ІІ категорія 

Тема МО: 

«Урізноманітнення 

форм організації навчально-

виховної діяльності учнів як 

засіб організації особистісно- 

орієнтовного навчання в 

умовах профільної школи». 

Задачі МО: 

 Вивчення і впровадження в  практичну 

діяльність досягнень педагогічної науки.  

 Удосконалення роботи над розвитком 

особистісних підходів, щодо активізації 

пізнавальної діяльності учнів.  

 Оволодіння новими методами і прийомами 

навчання, формування вмінь і навичок 

організації самостійної роботи.  

 Виховання пізнавального інтересу у 

школярів;  розвиток всебічно розвиненої, 

духовно збагаченої особистості. 
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Якісно-кількісний склад учителів природничо-математичних наук 

 

№з

/п 

 П І Б Спеціальність за 

дипломом 

Загальн

ий 

педагог

ічний 

стаж 

Кільк

ість 

років 

робот

и в 

даній 

школ

і 

Класи, у 

яких 

викладає 

Курси 

підвищен

ня 

кваліфіка

ції (рік) 

Кваліф

ікаційн

а 

категор

ія й рік 

атестац

ії/ 

наслідк

и 

Званн

я  

1 Горова  

Любов 

Степанівна 

вчитель фізики 49 р. 49 р. 7-Б, 7-В, 

8-А, 8-В 
2008 р. вища, 

2009 

р. 

ст. 

вчите

ль 

2 Меліков 

Олексій 

Аркадійович 

вчитель фізики 

та астрономії 

12 р. 5 р. 7-А, 8-Б, 

9-А,9-Б, 

9-В, 10-

А, 11-А 

2012 р. вища, 

2012 

-  

3 Москаленко 

Вікторія 

Миколаївна 

хімік 23 - 7-11 2013-

2014 

н.р. 

вища, 

2010 

-  

4 Козубенко 

Людмила 

Олексіївна 

вчитель 

географії 

29 29 6-11 2012/13 

н.р. 

вища, 

2007 

вч. 

мето

дист 

5 Грищенко 

Ніна 

Опанасівна 

вчитель хімії та 

біології 

42 42 8-11 2013 р. вища, 

2014 

вч. 

мето

дист 

6 Кравчук Зоя 

Ігорівна 

хімік 5 5 5-7 2011 р. ІІ 

катег

орія, 

2012  

-  

7 Новоселецьк

ий  Геннадій 

Юрійович 

вчитель    

математики 

25 22 10, 11 

(алгебра 

проф..),  

9-Б (алг.) 

2012 вища, 

2010 

вч. 

мето

дист 

 

8 

Гуменюк 

Наталія 

Іванівна 

вчитель 

математики,інф

орматики та 

обч. техніки 

19 19 8-В, 9-Б, 

10,11 

(геом. 

проф.) 

2012 вища, 

2013 

вч. 

мето

дист 

9 Гордєєва 

Ірина 

Миколаївна 

математик, 

викладач 

32 1 5-А,Б.В, 

8-А, 9-А 
2012 вища, 

2013 

 

10 Колесніков 

Сергій 

Якович 

математик, 

викладач 

30 21 8-Б,9-Б  

8-Б,А,В, 

9-Б,А,В, 

10-А 

(проф.), 

11-А 

2010-11 вища, 

2011 

вч. 

мето

дист 

11 Ткалич Надія 

Терентіївна 

вчитель    

математики 

45 4 6-А,В, 7-

В 
2008-09 вища, 

2013 

ст. 

вчите

ль 
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12 Ходаківська

Світлана 

Олександрів

на 

вчитель 

математики, 

інформатики і 

обч. техніки 

20 20 6-Б,7-Б, 

А, 10 

(гум.) 11 

(гум.) 

2013-

2014 

вища, 

2014 

ст. 

вчите

ль 

13 Шепель 

Олена 

Вікторівна 

вчитель 

математики, 

інформатики і 

обчислювально

ї техніки 

26 25 2-А,Б,В, 

3-А,Б, 

5-,Б,В, 6-

А,Б,В, 

8-В,А. 9-

В, 10-А 

(гум.) 

2013 вища, 

2014 

 

 

Якість знань 

 

Вчитель К-

тьуч. 

К-ть 

на 1-

3 

% К-ть 

на 4-

6 

% К-ть 

на 7-9 

% К-ть 

на 10-

12 

% К-ть 

на 7-

12 

% 

Горова ЛС                       

Фізика 107   27 25 60 56 20 19 80 75 

Меліков ОА                     

Фізика 190   33 17 126 66 31 16 157 83 

Козубенко ЛО                     

географія 373   82 22 224 60 67 18 291 78 

Москаленко ВМ                     

хімія 297   74 25 169 57 54 18 223 75 

Кравчук ЗІ                     

природознавство  85   11 13 49 58 25 29 74 87 

біологія 160   36 23 91 57 33 21 124 78 

Грищенко НО                       

біологія 213 1 

 

45 21 108 51 59 28 167 78 

Гордєєва І.М.                       

алгебра 49   17 35 23 47 9 18 32 65 

геометрія 49   14 29 28 57 7 14 35 71 

математика 85   19 22 40 47 26 31 66 78 

Ходаківська С. О.                       

алгебра 90   25 28 52 58 13 14 65 72 

геометрія 90   21 23 55 61 14 16 69 77 

математика 28   7 25 18 64 3 11 21 75 

Ткалич Н. Т.                       

алгебра 29   6 21 16 55 7 24 23 79 

геометрія 29   5 17 18 62 6 21 24 83 

математика 48   12 25 27 56 9 19 36 75 

Новоселецький Г. Ю.                     

алгебра 54   20 37 21 39 13 24 34 63 

Гуменюк Н. І.                     

алгебра 27   15 56 8 30 4 15 12 44 

геометрія 81   34 42 33 41 14 17 47 58 

Колесніков С. Я.                       
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алгебра 48 1 2 16 33 20 42 11 23 31 65 

геометрія 48   19 40 19 40 10 21 29 60 

інформатика та 

технології 240   16 7 76 32 148 62 224 93 

Шепель О. В                       

інформатика  203   17 8 63 31 123 61 186 92 

технології  42   3 7 13 31 26 62 39 93 

 

Список призерів ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади 

Географія 

№ ПІБ призера клас місце вчитель 

1.  Жуков Максим Олексійович 7-Б 

 

1 Козубенко Л.О. 

 2.  Баранова Богдана Віталіївна 7-В 3 Козубенко Л.О. 

3.  Пужаков Ілля Андрійович 8-В 3 Козубенко Л.О. 

4.  Борець Михайло Максимович 9-Б 2 Козубенко Л.О. 

5.  Хвойницький Вадим Дмитрович 9-В 3 Козубенко Л.О. 

6.  Хомченко Марта Георгіївна  9-А 3 Козубенко Л.О. 

7.  Климчук Ярослав Ігорович 10-А 2 Козубенко Л.О. 

8.  Полуботко Альона Андріївна 10-А 3 Козубенко Л.О. 

9.  Кравченко Вікторія Вікторівна 10-А 3 Козубенко Л.О. 

10.  Біла Анастасія Михайлівна 11-А 2 Козубенко Л.О. 

11.  Смілянець Федір Андрійович 11-А 3 Козубенко Л.О. 

Біологія 

№ ПІБ призера клас місце вчитель 

1.  Дворянець Дар`я Володимирівна 8-Б 3 Грищенко Н.О. 

2.  Перехрест Антон В`ячеславович 8-Б 3 Грищенко Н.О. 

3.  Гуріна Анна Сергіївна 9-Б 3 Грищенко Н.О.  

4.  Кравченко Вікторія Вікторівна 10-А 3 Грищенко Н.О. 

5.  Кухар Анастасія Володимирівна 11-А 3 Грищенко Н.О. 

Фізика 

№ ПІБ призера клас місце  

1.  Воль Андрій Геннадійович 7-А 3 Меліков О.А. 

 2.  Яременко Влада Дмитрівна 7-Б 3 Горова Л.С. 

 3.  Дворянець Дар`я Володимирівна 8-Б 3 Меліков О.А. 

4.  Перехрест Антон В`ячеславович  8-Б 3 Меліков О.А. 

5.  Рахуба Вероніка Анатоліївна 8-Б 3 Меліков О.А. 

6.  Борець Михайло Максимович 9-Б 2 Меліков О.А 

7.  Джаноянц Вадим Олексійович 9-В 3 Меліков О.А 

Хімія 

№ ПІБ призера клас місце  

1.  Красюк Анастасія Юріївна 8-В 3 Москаленко В.М 

2.  Москаленко Вероніка Євгенівна 8-В 3 Москаленко В.М 

3. Кравченко Вікторія Вікторівна 10-А 3 Москаленко В.М 

Математика 

№ ПІБ призера клас місце  

1.  Пономаренко Олександра Сергіївна 6-Б 2 Ходаківська С.О. 
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2.  Добряк Ілля Анатолійович 6-А 3 Ткалич Н.Т. 

3.  Яременко Влада Дмитрівна 7-Б 1 Ходаківська С.О. 

4.  Межевич Анна Сергіївна 7-Б 2 Ходаківська С.О. 

5.  Перехрест Антон В`ячеславович 8-Б 3 Колесніков С.Я 

6.  Борець Михайло Максимович 9-Б 2 Гуменюк Н.І. 

7.  Гацько Микола В’ячеславович 9-В 3 Колесніков С.Я 

8.  Ходаківський Вадим Миколайович 11-А 3 Новоселецький Г.Ю 

Інформатика 

№ ПІБ призера клас місце  

1.  Малишев Кирило Едуардович 9-В 1 Колесніков С.Я 

Веб-дизайн 

№ ПІБ призера клас місце  

1.  Перехрест Антон В`ячеславович 8-Б 2 Колесніков С.Я 

2.  Малишев Кирило Едуардович 9-В 3  

Анімація  

№ ПІБ призера клас місце  

1.  Ніколенко Ольга Ярославівна 8-Б 2 Колесніков С.Я 

2.  Гацько Микола Вячеславович 9-В 3 Колесніков С.Я 

3.  Малькевич Анастасія Вікторівна 11-А 1 Колесніков С.Я 

 

Список призерів І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

1.  Матюшко 

Мирослава 

Євгенівна 

8 Географії  та  

ландшафтознавства 

Моя мала 

батьківщина – с. 

Оленівка 

Козубенко 

Людмила 

Олексіївна 

I 

2.  Кочмар 

Катерина 

Сергіївна 

10 Географії  та  

ландшафтознавства 

Особливості 

сучасних 

міграційних 

процесів в Україні 

Козубенко 

Людмила 

Олексіївна 

III 

3.  Матвійчук 

Анастасія 

Олегівна 

8 Кліматологія та 

метеорологія 

Сучасні зміни 

клімату у м. Києві 

Козубенко 

Людмила 

Олексіївна 

I 

 

Призери ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України  

1 Стеценко Ольга географія 9-А 3 Козубенко Л.О. 

 

Призери ІІІ(міського) етапу Всеукраїнської олімпіади 

1 Малишев Кирило Едуардович Веб-дизайн 9-В 2 Колесніков С.Я 

2 Перехрест Антон В`ячеславович Веб-дизайн 8-Б 3 Колесніков С.Я 

3 Борець Михайло Максимович географія 9-Б 3 Козубенко Л.О. 

4 Біла Анастасія Михайлівна географія 11-А 3 Козубенко Л.О. 
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Участь у конкурсі «Кенгуру» 

Всеукраїнський тур конкурсу 2 грудня 2014.Взяли участь 16 учнів 6-х 

класів,з них 8 одержали результат «добре». 

На Міжнародномуетапі19 березня 2015результат «добре» отримали  5 

учнів, 1- «відмінно»! 

У гімназії з 16.02 по 20.02 пройшов тиждень природничо-математичних 

наук. 

 Захід Клас Відповідальний 

Математична вікторина  6А Ткалич Н.Т. 

Урок – подорож  «Формули скороченого множення»  7Б Ходаківська С.О. 

Шаховий турнір  8Б, 9Б Колесніков С.Я. 

Турнір знавців хімії  8-і Москаленко В.М. 

Географічний брейн – ринг  7-і Козубенко Л.О. 

Фізика для малят  ( для 3А, 3Б) 7Б, 7В Горова Л.С. 

Математичний брейн – ринг 6-і Ходаківська С.О. 

Урок від Мудрої Сови  5-і Гордєєва І.М. 

Математичний брейн - ринг 9А,9Б Гордєєва І.М. 

Шаховий турнір – Фінал  8Б, 9Б Колесніков С.Я. 

Урок – гра «Кращий електрик року» 9В Меліков О.А. 

Гра «Фізики і лірики»  10А Гуменюк Н.І. 

Екологічна акція «Допомога птахам» 6-і Кравчук З.І. 

Конкурс стіннівок всі Класні кер. 
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Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних наук 

 
Напрями науково-методичної діяльності учителів суспільно-гуманітарних наук: 

 створення умов розвитку творчої особистості шляхом використання нових форм 

організації навчально-виховного процесу; 

 вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення.  

МО учителів суспільно-гуманітарних наук визначило ряд проблем 

 над якими працюють учителі гімназії протягом 2014-2015н.р.: 

 створення психолого-педагогічних умов розвитку творчої особистості шляхом 

активної реалізації новітніх форм організації навчально-виховного процесу; 

 посилення практичної спрямованості навчання з метою доступу до якісної освіти; 

 удосконалення усного та писемного мовлення учнів, стимулювання їх до творчих 

пошуків; 

 забезпечення духовного здоров'я дітей та підлітків школи шляхом гармонійного 

пізнання світу і свого місця в ньому через пізнання історії  рідного краю; 

 вдосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителя для успішної реалізації 

поставлених завдань; 

 вдосконалення форм і методів, засобів навчання для впровадження в роботу з дітьми 

методики особистісно зорієнтованого навчання у відповідності з інтересами та 

здібностями учнів; 

 розвиток історичного мислення учнів; 

 організація роботи з правового виховання учнів; 

 виховання в учнів загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій; 

 підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті держави; 

 організація науково-пошукової роботи з учнями; 

 організація роботи з військово-патріотичного виховання. 

Методичне об’єднання учителів суспільно-гуманітарних наук 

визначило такі основні задачі: 

1) удосконалення фахової та педагогічної майстерності вчителів; 

2) пошук цікавих форм і методів, засобів навчання для впровадження в роботу з дітьми 

методики особистісно орієнтованого навчання; 

3) удосконалення практичного мовлення учнів (монологічного й діалогічного); 

4) підвищення орфографічної грамотності школярів; 

5) підвищення культури мовлення учнів, збагачення їхнього лексичного запасу; 

6) поглиблення знань учнів на основі народознавчого аспекту; 

7) виховання почуття патріотизму та любові до рідної землі, домівки, традицій, віри; 
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8) організація науково-пошукової роботи з учнями, підготовка до предметних олімпіад, 

участь у секціях МАН; 

9) створення психологічних  умов для розвитку творчої особистості у співпраці з 

шкільним психологом. 

 

Тема, над якою працювало ШМО суспільно-гуманітарних наук: 

шляхом нових форм організації навчально-виховного процесу створити умови 

розвитку творчої особистості. 

 

Якісний та кількісний склад 

№ 

з/

п 

П І Б Осві

та 

Спец. за 

диплом. 

Загаль

ний 

педаго

гічний 

стаж 

К-ть 

років 

робот

и в 

даній 

школі 

Предмети, 

що 

викладає 

Класи, 

у яких 

виклада

є 

Курси 

підви

щення 

кваліф

ікації 

(рік) 

Кваліф.

катег., 

рік 

атестаці

ї 

Зва

ння 

1 Куриліна 

Олена 

Віталіївна 

КДПІ вчитель 

укр 

мови та 

літерат

ури 

28 р 25р Укр мова 

та літера-

тура 

9-

А,Б,8-Б 

11-А 

7-Б 

2012 Вища, 

2013 

вч. 

мет 

2 Крикун 

Любов 

Іванівна 

КМІУ

В 

вчитель 

укр 

мови та 

літерат

ури 

34 р 34 р Укр мова 

та літера-

тура 

7-А,В 

8-А,В 

5-А 

 

2011 Вища, 

2011 

вч. 

мет 

3 Шевчук 

Ніна 

Іванівна 

КДПІ вчитель 

укр 

мови та 

літерат

ури 

24 р 24р Укр мова 

та літера-

тура 

9-В 

5-Б,В 

10-А 

7-В 

2012 Вища, 

2013 

вч. 

мет 

4 Мусієнко 

Світлана 

Вікторівна 

КДПУ вчитель 

укр 

мови та 

літерат

ури 

22 р 22 р Укр мова 

та літера-

тура 

6-А,Б,В 

7-Б 

2010 І кат., 

2011 

 

5 Сисак 

Євгенія 

Миколаївна 

 

ДУ ім. 

Шевч

енка 

вчитель 

рос 

мови та 

літерат

ури 

38 р 38 р Рос мова 

та світова 

літерату-

ра 

5-А, Б, 

В 

7-А, Б, В, 

9-А,Б,В 

2010 Вища, 

2010 

вч. 

мет 

6 Буряк Жанна 

Миколаївна 

КДП

У 

вчитель 

історії 

та 

правозн

авства 

15 р. 15 р. Історія, 

правознав

ство, 

«Людина і 

світ», 

етика 

6, 7, 8, 

10, 11 

2011 Вища, 

2012  

ст.в

ч. 

7 Шпильова 

Наталія 

Миколаївна 

КДП

У 

вчитель 

історії 

та 

правозн

авства 

12 р. - Історія, 

правознав

ство 

5, 6-А, 

9 

2008 ІІ кат., 

2008 
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Якісно-кільксні показники роботи вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін 
 

П.І.П. вчителя Предмет Якість, % 

Куриліна О.В. 
укр.мова 74 

укр. літ. 75 

Крикун Л.І. 
укр.мова 44 

укр. літ. 74 

Мусієнко С.В. 
укр.мова 77 

укр. літ. 90 

Шевчук Н.І. 
укр.мова 71 

укр. літ. 82 

Сисак Є.М. 
рос.мова 52 

світова літ. 63 

Буряк Ж.М. 

історія України 81 

всесвітня історія 77 

правознавство 100 

курс «Людина і світ» 100 

Шпильова 

історія України 80 

всесвітня історія 68 

правознавство 78 

 

П.І.П. 

вчителя 

Кількість призерів 

2014-2015 н.р. 

олімпіади 

(районний/міський 

етап) 

МАН 

(районний/міський 

етап) 

Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Шевченка 

(районний/міський етап) 

Куриліна 

О.В. 
3/0 - 1/1 

Крикун 

Л.І. 
1/0 - 1/0 

Мусієнко 

С.В. 
2/0 - - 

Шевчук 

Н.І. 
2/1 - - 

Сисак Є.М. 5/0 - - 

Буряк Ж.М. 2/1 4/0 - 

Шпильова 

Н.М. 
1/1 1/0 - 

 

Результати олімпіад  

з української мови та літератури 

№ ПІБ призера клас місце Вчитель  

1.  Баранова Богдана Віталіївна 7-В 2 Крикун Л.І. 
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2.  Яременко Влада Дмитрівна 7-Б 3 Мусієнко С.В. 

3.  Межевич Анна Сергіївна 7-Б 3 Мусієнко С.В. 

4.  Карпенко Олександра Олександрівна 8-Б 2 Куриліна О.В. 

5.  Ковальчук Ольга Миронівна 8-В 2 Крикун Л.І. 

6.  Борець Михайло Максимович 9-Б 2 Куриліна О.В. 

7.  Леванда Альона Ігорівна 10-А 2 Шевчук Н.І. 

8.  Кравченко Вікторія Вікторівна 10-А 2 Шевчук Н.І. 

9.  Біла Анастасія Михайлівна 11-А 1 Куриліна О.В. 

Світова література 

1.  Баранова Богдана Віталіївна 7-В 3 Сисак Є.М. 

2.  Ставицька Катерина Ігорівна 7-В 2 Сисак Є.М. 

3.  Астахова Тетяна Сергіївна 7-В 2 Сисак Є.М. 

4.  Железко Анна-Марія Олександрівна 7-В 2 Сисак Є.М. 

5.  Межевич Анна Сергіївна 7-Б 2 Сисак Є.М. 

Історія України 

1.  Климчук Ярослав Ігорович 10-А 2 Буряк Ж.М. 

Правознавство 

1.  Низенко Маргарита Євгенівна 9-А 2 Шпильова Н.М. 

2.  Кравченко Вікторія Вікторівна 10-А 2 Буряк Ж.М. 

 

Учениця 11-А класу Біла Анастасія посіла ІІ місце на міському етапі 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури та ІІ місце на міському 

етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Шевченка (учитель Куриліна О.В.). Учениця 10-А класу Кравченко 

Вікторія посіла ІІІ місце на міському етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури (учитель Шевчук Н.І.). Призером міської олімпіади з історії 

став Климчук Ярослав, учень 10-А класу (учитель Буряк Ж.М., ІІ місце). 

Учениця 9-А класу Низенко Маргарита посіла ІІІ місце на міському етапі 

Всеукраїнської олімпіади з правознавства (учитель Шпильова Н.М.). 

Результати ІІ етапу МАН з історії України  

№ 

з/п 

ПІБ учня Клас Секція Назва роботи Педагогічний 

керівник 

Місце 

на 

4.  Климчук  

Ярослав  

Ігорович 

10-

А 

Історія 

України 

Задунайська Січ: від 

виникнення до  

загибелі 

Буряк Жанна 

Миколаївна 

III 

5.  Леванда Альона 

Ігорівна 

10-

А 

Всесвітня 

історія 

Концтабори 

нацистської 

Німеччини у період 

Другої світової війни 

Буряк Жанна 

Миколаївна 

III 

6.  Пижик Іван 8-В Історія 

України 

Життя та діяльність 

Десницького С.Ю. 

Буряк Жанна 

Миколаївна 

І 
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7.  Рождественська 

Євгенія 

8-А Всесвітня 

історія 

Схоластика. П’єр 

Абеляр 

Буряк Жанна 

Миколаївна 

ІІ 

8.  Фисак Денис 9-В Історія 

України 

Проблематика УПА 

в зарубіжних і 

вітчизняних ЗМІ 

Шпильова 

Наталія 

Миколаївна 

ІІІ 

 

Предметні тижні, творчі конкурси 

Тиждень правознавства відбувся у гімназії №172 «Нивки» з 8 по 12 

грудня 2014 року. 8 грудня провели конкурс правових газет серед учнів 9-10 

класів на тему «Галузі права в малюнках». 9 грудня учитель історії Шпильова 

Н.М. провела для учнів 9 класів «Турнір правознаців». Ця гра дала можливість 

учням в ігровій формі практично застосувати набуті знання з різних галузей 

права. 10 грудня учні 8 – 11 класів змагалися на конкурсі презентацій на тему 

«Права дітей». Найкращі з них будуть використані як методичний матеріал на 

уроках правознавства. 11 грудня 2014 року відбулася правова гра «Хто зверху» 

серед учнів 10-А класу гуманітарного профілю та математичного рівня у 

гімназії №172 «Нивки». Старший учитель вищої категорії  Буряк Ж.М. творчо, 

цікаво, на високому методичному рівні провела гру. Найбільш цікавий момент 

– це бонусні запитання, суть яких полягала у вмінні оперувати статистичними 

даними, аналізувати їх і робити висновки.  

У рамках проведення декади кафедри суспільно – гуманітарних дисциплін 

у гімназії №172 «Нивки»з10.03 по 20.03.2015 року  відбулися цікаві заходи.  

Творчий вечір учнів 7-В класу «Весеннее настроение» організувала й 

провела Сисак Є.М., обираючи найкращу пару «Весна – 2015».  

Сисак Є.М. разом із класними керівниками 9-А класу Москаленко В.М. та 

9-В класу Кулик Т.А. організувала цікаву екскурсію до музею О. Пушкіна у Києві. 

Для учнів 5-х класів Шпильова Н.М. запропонувала проект «Моє родове 

дерево». Він був пов’язаний із дослідженням свого родоводу й виготовленням 

плакатів. Це дало можливість учням поринути у минуле, з’ясувати цікаві 

легенди, перекази, історії про своїх предків, щоб зберегти для нащадків пам’ять 

роду, зв’язок поколінь.  

Традиційним був конкурс читців поезії Шевченка серед учнів 5-11-х 

класів під керівництвом Крикун Л.І. та Шевчук Н.І. Кращими були визначені 

такі учні:  

№ Прізвище та ім’я Клас Твір Місце 

1 Каленська Ольга  5-В «Русалка» І 

2 Можарівська Валерія 5-А «І досі сниться» ІІ 

3 Добряк Ілля 6-А «І Архімед, і Галілей» І 

4 Суханова Катерина 6-В «Сонце заходить» ІІ 
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5 Кальненко Артем 6-В «Садок вишневий» ІІІ 

6 Кузьміна Єлизавета 6-В «Заповіт» ІІІ 

7 Камаралі Мар’яна 7-Б «І виріс …» І 

8 Скибинська Євгенія 7-В «Зацвіла в долині» І 

9 Жуков Максим 7-Б «Кавказ» ІІ 

10 Красюк Анастасія 8-В «І мертвим, і живим» І 

11 Вашуденко Ірина 8-В «Згадайте, братія моя» ІІ 

12 Матвійчук Анастасія  8-А «Думка» ІІ 

13 Москаленко Вероніка 8-В «Кавказ» ІІІ 

14 Хвойницький Вадим 9-В «Сон» І 

15 Сологуб Валерія 9-В «Заповіт» ІІ 

16 Макухова Анастасія  9-В «Катерина» ІІ 

17 Іваниця Ольга 10-А «Микита Гайдай» І 

 

Серед усіх переможців конкурсу читців найкращими визначені Камаралі 

Мар’яна та Іваниця Ольга. Вони будуть представляти гімназію на подальших 

етапах конкурсу. 

Досить цікаво й оригінально на конкурсі виступили  із флешмобом учні 

6-В класу, читаючи всі одночасно вірш Шевченка «Садок вишневий коло хати». 

Їхній виступ організувала й провела Мусієнко С.В.  

11 березня 2015 р. в рамках Тижня суспільно-гуманітарних наук вчитель 

історії Буряк Ж.М. провела гру «Я люблю Україну» для учнів 10-А класу. В грі 

взяли участь 2 команди: команда «Синіх» і команда «Жовтих». Гра складалась з 

таких раундів: «Візитка», «Вірю – не вірю», «Мовний раунд» (спелінг, 

переклад, пошук правильної відповіді), «Казковий раунд», «Музичний раунд», 

«Історичні портрети», «Географічний» (впізнати зафарбовану область України), 

«Україна в цифрах» (статистичний раунд). Перемогла команда «Жовтих». 

Шевчук Н.І. та Куриліна О.В. продовжили щорічний конкурс афоризмів 

Шевченка серед учнів 9-11 класів. Це дає можливість не тільки краще ознайомитися 

із творчістю поета, але й яскраво, художньо відобразити поезію в живописі. 

13 березня вчитель історії Буряк Ж.М. започаткувала в гімназії новий 

проект-фестиваль  – «Подорож містами України». У фестивалі взяли участь 

учні 7-8-х класів. Кожен клас шляхом жеребкування обрав одне з міст України, 

яке учні повинні були представити за такими напрямками: історія міста, 

легенди про місто, видатні особи, пов’язані з містом, пам’ятки архітектури 

міста, музика міста. Форму презентації міста учні обирали довільно. На 2-3 

уроках учасники фестивалю від 7-х класів представляли свої проекти для учнів 

початкових класів. Учні 8-х класів свої визначені міста продемонстрували у 

актовій залі гімназії. Під час фестивалю діти мали змогу ознайомитись з такими 
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містами як Київ (8-Б клас), Львів (7-Б клас), Одеса (7-А та 8-В класи), Чернівці 

(8-А клас), Кам’янець-Подільський (7-В клас). У перервах між виступами 

класів відбувались вікторини: «Впізнай архітектурну пам’ятку», «Відомі 

особи», «Відгадай мелодію». Кожен клас творчо підійшов до завдання: 8-А та 

8-В класи підготували серію презентацій з історії Чернівців та Одеси, а учні 8-Б 

класу розіграли серію сценок-мініатюр з історії Києва. Для глядачів пролунали 

відомі пісні «Як тебе не любити, Києве мій», «Червона рута», «Ах, Одеса, 

жемчужна у моря». 

Традиційним також є проект, який щороку проводить Сисак Є.М. серед 

учнів 8-х класів. Це День грамотія. Учні змагаються за звання найкращого 

знавця російської мови. 

Для учнів 5-х класів Крикун Л.І. та Шевчук Н.І. провели брейн-ринг 

«Знавці рідної мови». Цікавий бліц під час розминки, конкурс капітанів, 

конструкторів прислів’їв, вдале розгадування загадок, пошук цікавих категорій 

з української мови, літератури, фольклору засвідчили досить високий рівень 

навчальних здібностей усіх конкурсантів. Найбільш  іскрометними й оригінальними 

були конкурси «Угадай мелодію» та інсценування української пісні під час 

підготовки домашнього завдання. Перше місце посіли учні 5-А класу (42 бали), 

друге місце – 5-Б класу (39 балів), третє місце – 5-В класу (27 балів). 

Для учнів 9-х класів Шевчук Н.І. запропонувала цілу серію кросвордів, 

чайнвордів, шарад та ребусів «Цікаві факти із життя та творчості Шевченка». 

Крикун Л.І. організувала виставку малюнків до творів Т. Шевченка учнів 

7-х класів.  

Мусієнко С.В. з учнями 6-7-х класів організувала виставку творчих робіт 

за вивченими творами Т. Шевченка. 

Буряк Ж.М. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» у 

номінації «Правознавство». 9.12.2014 відбувся І (районний) етап конкурсу, під 

час якого учителем було проведено урок на базі 24 школи в 9 класі «Урок 

узагальнення знань із розділу «Ти – людина, громадянин, значить маєш права». 

Буряк Ж.М. провела цей урок творчо, цікаво, на високому методичному рівні, 

ставши переможцем І етапу. У січні 2015 року колега продовжила участь у ІІ 

(міському) етапі, ставши лауреатом конкурсу. Також Буряк Ж.М. створила і 

наповнила свій власний блог для вчителів правознавства zh-76.blogspot.com, 

запросивши колег до співпраці.  

Сисак Є.М. провела науково-практичний районний семінар 28.11.2014 з 

російської мови "Впровадження інтерактивних методів навчання для 

формування комунікативної компетентності учнів". Учитель вищої категорії, 



29 

 

вчитель методист Сисак Є.М. провела відкритий урок у 7-В класі 

"Правописание не с причастиями". На семінарі виступила з цікавою доповіддю 

про використання інтерактивних методів навчання вчителями кафедри голова 

МО Шевчук Н.І. Методист РНМЦ Щербань Т.М. акцентувала увагу учасників 

семінару на різних методах і засобах методики інтерактивного навчання. 

Доцент кафедри НПУ ім. М. Драгоманова Півнюк Н.О. надала методичні 

рекомендації щодо методики проведення інтерактивних уроків. 

Творчі зустрічі 

1. 28 квітня 2015 року в бібліотеці №135 (вул. Салютна,19) відкрилася 

виставка «Мамина хустка – оберіг родини», яку відвідали  Шевчук Н.І. та  учні 

10-А класу.  Автор виставки – колекціонерка з Києва Людмила Грабовенко. 

Людмила Іванівна – журналіст, очолює Всеукраїнську громадську 

організацію «Жінки за справедливість», член Наглядової ради Міжнародної 

громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», Посол миру, 

відмінник народної освіти України. На виставку  вона привезла близько сорока 

хусток. Усього в колекції їх понад триста. Найповажніша на виставці хустка, 

якій триста років! Вона пережила дванадцять поколінь. 

Хустка – візитна картка її власника, яка передавалася з роду в рід ,як 

реліквія, як пам'ять роду. Хустка – це і оберіг, і прекрасний подарунок. 

Своє захоплення авторка колекції пояснює просто: «Мамина хустка мене 

зігріває й допомагає упродовж життя. Маю надію створити «Музей хустки», 

який би став центром родинних зустрічей, місцем для виховання у молоді 

родинних цінностей». 

Ось така вона – звичайна хустка, родинний оберіг, краса українського народу. 

 
 

2. 27 травня 2015 року Шевчук Н.І. та Котеля Т.М. (керівник клубу творчої 

молоді БДТ) організували зустріч учнів 10-А класу у бібліотеці №135 
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(вул. Салютна,19)  з Анатолієм Фіглюком. Шанувальники знають його як 

поета-пісняра, автора 150 пісень, провідного тележурналіста, редактора 

Всеукраїнського дитячого журналу "Дзвіночок". Він також очолює відділ 

інформаційного забезпечення національного Палацу мистецтв "Україна" у 

Києві.Творче спілкування дало можливість зазирнути в лабораторію поетичної 

творчості справжнього майстра поезії. 

 
 

3.  23 березня 2015 року  Шевчук Н.І. та Котеля Т.М. організували зустріч 

учнів 10-А класу з письменницею Зоєю Ружин під час презентації картин 

художника Олександра Охапкіна "Роль хатньої ікони в духовному житті 

українського народу» у бібліотеці № 135 (вул.Салютна, 19).  

Із цікавістю учні слухали виступ відомої української поетеси, 

заслуженого діяча культури і мистецтв України Зої Ружин, яка розповіла про 

творчість митця Олександра Охапкіна - відомого художника, сучасного 

іконописця. Поетеса прочитала свої вірші, присвячені Олесандру Охапкіну, 

презентувала власні книги.   

 
 

4. 13 лютого 2015 року учні 9-10х класів гімназії №172 «Нивки» до Дня 

вшанування воїнів – інтернаціоналістів, учасників бойових дій на території 

http://gimn172.kiev.ua/fotos4/oxap1.jpg
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інших держав, учасників АТО на Сході України провели зустріч – презентацію 

з автором роману «Сектор обстрілу – «Аісти» Ігорем Моісеєнком в 

Національній бібліотеці України для дітей та юнацтва. 

Із цікавими промовами виступили гості: сам автор (учасник бойових дій в 

Афганістані, поет, прозаїк, кіносценарист Ігор Моісеєнко), Шилов Володимир 

Іванович (підполковник міліції, учасник АТО), Тетяна Майданович (відома 

поетеса, головний редактор видавництва «Криниця»), поет – пісняр В’ячеслав 

Купрієнко (учасник бойових дій в Афганістані, кавалер двох орденів Червоної 

зірки). Під час зустрічі лунали вірші, уривки з книги «Сектор обстрілу – 

«Аісти» у виконанні учнів 10-А класу гімназії №172 «Нивки» Жуковського А., 

Іваниці О., Керекеші З., Фарбуна А., Ключенко М., Пустоварової П., 

Трофіменко М., Запацької А., Семенів А. (за сприяння Котелі Т.М.,керівника 

гуртка «Молодіжний клуб» БДТ, та класного керівника 10-А класу 

Шевчук Н.І.). Лунали пісні у виконанні В. Купрієнка, Юрія Маленюка, солістів 

вокально – танцювального ансамблю «Гармонія», ліцеїстів Київського 

військового ліцею імені І. Богуна. 
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Методичне об’єднання вчителів естетичної та фізичної культури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісно-якісний склад вчителів МО 

П.І.Б. Спеціальність за освітою Предмет, що 

викладає 

Педагогічн

ий стаж 

Категорія,зва

ння 

Рік підв. 

кваліфіка

ції/ рік 

атестації 

Ушакова 

Ірина 

Олександрів

на 

учитель фізичного 

виховання 

Фізкультура 37 Вища 

категорія, 

старший 

учитель 

2012/2012 

Вороновська 

Тетяна 

Олександрів

на 

учитель фізичного 

виховання 

Фізкультура 40 Доцент 

КНУТД 

НУФВС 

України 

2003 

Хадико 

Олександр 

Олександров

ич 

учитель фізичного 

виховання 

Фізкультура 1 Спеціаліст -/- 

Лукіна учитель початкових Музичне 38 Учитель- 2013/2014 

Тема МО – «Індивідуалізація та 

диференціація роботи з учнями на 

основі теоретичних і практичних 

досягнень сучасної зарубіжної і 

вітчизняної педагогічної, соціально-

психологічної науки і практики. 

Методичне об’єднання ставить такі завдання: 
 

 гармонійний розвиток учнів засобами навчальних предметів: 

мистецтво, трудове навчання, креслення, основи здоров’я, 

фізкультура; 

 виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, 

розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів; 

 формування і розвиток здорової, соціально зрілої, творчої 

особистості; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, формування 

засад здорового способу життя; 

 набуття учнями знань і вмінь необхідних як для 

перетворювальної, так і пізнавальної діяльності; 

 підготовка школярів до політехнічної освіти. 
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Людмила 

Миколаївна 

класів мистецтво методист 

Тарасюк 

Ірина 

Семенівна 

художник-графік Образотворче 

мистецтво 

12 1 кат. 2012/2012 

Шкуратова 

Оксана 

Олександрів

на 

викладач тех. дисциплін, 

креслення, БЖД, констр., 

моделювання одягу  

Трудове 

навчання. 

Креслення 

11 2 кат. 2011/2009 

Кулик 

Тетяна 

Аксеньтєвна 

практичний психолог Основи 

здоров’я 

22 І кат., 

старший 

учитель 

2014/2014 

Меліков 

Олексій 

Аркадійович

вич 

учитель фізики,  

астрономії 

Захист 

Вітчизни 

14 Вища 

категорія 

2012/2012 

 

Результативність роботи вчителів 

№ 

 
ПІБ Клас 

К-ть 

на 7-12 
% 

Всього 

на 7-12 
% 

Кількість призерів 

районний рівень міський рівень 

1. Ушакова І.О. 4-А 34 100 192 100 - - 

5-А 29 100 

6-А 23 100 

7-А 24 100 

8-В 27 100 

9-В 22 100 

10-А 33 100 

2. Вороновська 

Т.О. 

5-Б 27 100 157 99 - - 

6-Б 26 100 

7-В 27 100 

8-Б 23 100 

9-Б 27 96 

11-А 27 100 

3. Хадико О.О. 4-Б 33 100 159 100 Спартакіада серед 

школярів ЗНЗ 

Шевченківського 

р-ну ФУТБОЛ 3 

класи - III  місце, 4 

класи - III місце. 

- 

5-В 27 100 

6-В 24 100 

7-В 28 100 

8-А 21 100 

9-А 26 100 

4. Кулик Т.А. 5-А 29 100 392 99 - - 

5-Б 29 100 

5-В 27 100 

6-А 24 100 

6-Б 28 100 

6-В 24 100 

7-А 23 88 

7-Б 26 90 

7-В 29 100 

8-А 24 100 

8-Б 26 100 
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8-В 25 100 

9-А 29 100 

9-Б 27 100 

9-В 22 100 

5. Тарасюк І.С. 5-А 29 100 243 99,5 Районна 

олімпіада серед 

учнів ЗНЗ з 

образотв.мистецт

ва 

I місце – Прядун 

Дарина 8-Аклас 

Міська  

олімпіада серед 

учнів ЗНЗ з 

образотв.мистец

тва II місце – 

Прядун Дарина 

8-А клас 

5-Б 29 100 

5-В 27 100 

6-А 24 100 

6-Б 28 100 

6-В 24 100 

7-А 25 96 

7-Б 28 100 

7-В 29 100 

6. Лукіна Л.М. 7-А 26 100 158 99,5 - - 

7-Б 29 100 

7-В 28 97 

8-А 22 100 

8-Б 26 100 

8-В 27 100 

7. Меліков 

О.А. 

10-А 28 100 61 100 - - 

11-А 33 100 

8. Шкуратова 

О.О. 

5-А 29 100 320 100 - - 

5-Б 29 100 

5-В 27 100 

6-А 24 100 

6-Б 28 100 

6-В 24 100 

7-А 26 100 

7-Б 29 100 

7-В 29 100 
 

Участь в конкурсах, змаганнях 

Фізкультура 

1. Вересень. Всеукраїнський олімпійський тиждень «Олімпійський 

урок»: 

3,4класи – «Веселі старти». Переможці збірні 3-А та 4-Б класів; 

5, 6 класи – «Олімпійський урок», за участю відомих спортсменів: 

майстра спорту з академічного веслування, багаторазової чемпіонки України, 

учасниці чемпіонатів Світу та Європи Калашнік Вікторії Вікторівни та майстра 

спорту міжнародного класу, багаторазового учасника чемпіонатів світу та 

Європи, срібного призера Універсіади, нагородженого орденом Данила 

Галицького, Хмари Ігоря Олександровича. Перегляд відео «О, спорт, ти мир!» ; 

9-10,11класи - товариський футбольний матч. Перемогла збірна 10-11 

класів. 

2. Вересень-жовтень. Районний етап змагань з футболу на приз 
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«Шкіряний м’яч» (збірна 3-х класів– 3 місце, збірна 4-х класів – 3 місце); 

3. Листопад. Спартакіада серед учнів ЗНЗ району. «Олімпійське 

лелеченя» (5-6 класи)-5 місце; 

4. Грудень. Патріотична гра «Козацький гарт» серед учнів ЗНЗ району (5-

10 класи) – 5 місце 

5. Грудень-січень. Особиста першість гімназії № 172 «Нивки»(2, 5, 6 

класи). Переможці: Коломійчук Тарас 2-А клас; Одинець Даниїл5-В клас; 

Кучерина Віра6-Б клас) 

6. Лютий. Командна першість гімназії № 172 «Нивки» з волейболу. 

Переможці – збірні команди 5-В, 6-В, 7-А, 8-В, 9-В, 11-А класів 

7. Березень. Спартакіада серед учнів ЗНЗ району. Настільний теніс. 

Збірна гімназії посіла 15 місце 

8. Квітень. Декада вчителів естетичної та фізичної культури: 

Першість з футболу (4,8, 9, 10, 11 класи). Перемогли – 4-Б, 9-Вкласи. 

«Веселі старти» (3 класи). Перемогла збірна команда 3-А класу. 

Першість з легкої атлетики (4-і класи дівчата). Перемогли – 4-Б. 
 

Гурткова робота – спортивні секції: ЗФП (загальна фізична підготовка) 2, 

3, 4 класи; футбол 5-7 класи; волейбол 8 класи.  

У результаті аналізу стану здоров'я дітей в гімназії (за останні п'ять років) 

спостерігається поліпшення показників медичних груп. Так, зменшилася 

кількість хворих дітей на 70 осіб. 

 

Підвищився інтерес до предмету «Фізичне виховання». Якість результатів 
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навчання 97% - 100%. Щодо участь гімназистів у спортивних заходах – гімназія 

входить до п'ятірки кращих шкіл Шевченківського району. Збільшилася 

кількість дітей, які відвідують спортивні секції у позаурочний час. 

Образотворче мистецтво 

1. Вересень. Конкурс дитячого малюнку «Пожежна безпека очима 

дітей». 

2. Жовтень. Осінній вернісаж «Барви осені». 

3. Листопад. Всеукраїнська учнівська олімпіада (I етап). I місце – Прядун 

Дарина 8-А клас. 

4. Грудень. Всеукраїнська учнівська олімпіада (II етап). II місце – Прядун 

Дарина 8-А клас. 

5. Квітень. Декада вчителів естетичної та фізичної культури: 

Виставка творчих робот на тему «Весняний вернісаж» (5-7 класи) 

Авторська виставка учениці 8-А класу – Прядун Дарини 
 

Гурткова робота: гурток образотворчого мистецтва «Палітра» (5,6 кл.). 

Трудове навчання 

1. Листопад. Виставка творчих робот (5, 6, 7 класи). 

2. Грудень. Виставка творчих робот (5, 6, 7 класи). 

3. Березень. Виставка творчих робот (5, 6, 7 класи). 

4. Квітень. Декада вчителів естетичної та фізичної культури:  

Виставка подарунків до свята Пасхи (5ласи); 

Виставка робот проектної діяльності « Технологія  

створення квітників та клумб» (6 клас); 

Виставка аплікації « Весняний настрій» (7 клас). 

5. Презентація проектної діяльності. Виставка творчих робот (5, 6, 7 кл.) 

Основи здоров’я 

1. Квітень. Декада вчителів естетичної та фізичної культури: 

Брейн-ринг «Твоє здоров’я» ( 6 класи); 

Виховний захід «Подорож в країну «Здоров’я»» (5 класи). 

2. Туристичні походи «Люби свій край». 

Музичне мистецтво 

1. Січень. Мистецька зустріч з художником В. Данишем (8 класи). 

2. Лютий. Життя і творчість Б. Лятошинського (7 класи). 
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Методичне об’єднання вчителів початкової школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми, над якими працює МО вчителів 

початкової школи: 

 Впровадження технологій 

особистісноорієнтованого навчання та 

виховання. Пошук шляхів оптимізації 

навчально-виховного процесу в умовах 

упровадження нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти. 

 Розвиток інтелектуально-творчої 

свідомості на засадах компетентнісного 

підходу в навчанні та вихованні. 

 Творче спрямування діяльності 

педагогічного колективу на всебічний 

розвиток юної особистості, формування її 

базових компетентностей на основі 

вдосконалення методичної культури кожного 

педагога, використання його потенційно 

творчих можливостей, інноваційної 

діяльності. 

 

Склад кафедри початкової школи (12 вчителів) 

Нікітенко І. О. - вища категорія, учитель-методист; Лукіна Л. М. - вища категорія, 

учитель-методист; Діхтяр Л.В. - вища категорія, учитель-методист; Слабоспицька Т. Л.- 

вища категорія, старший учитель; Пелешук Л. М. - вища категорія, старший учитель; 

Микульська Г.В. - перша категорія; Багрій Г.Л. - вища категорія; Колонтаєвська Н. Т.- 

вища категорія; Білоніжка О. В. - перша категорія; Саржевська Л. П. - перша категорія; 

Шемет Т. В.- спеціаліст; Добромислова В. Ф.- спеціаліст. 

 

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання: 

1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну         

майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше 

пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів із розвитком 

мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності й 

духовності школярів; виховання учня – творця відповідно до потреб та запитів 

суспільства. 

2. Удосконалювати методичну культуру кожного педагога, розвивати його 

потенційні творчі можливості, навчатись діяти інноваційно. 

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні 

технології та інновації. 

4. Працювати над розвитком самостійного критичного та креативного мислення 

учнів, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості. 

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями, брати 

участь у конкурсах «Колосок», «Кенгуру». 

6.  Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма. 
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Працюючи над методичною темою колектив учителів початкової школи 

намагався досягти головної мети – навчання і виховання розвиненої 

особистості. Саме творчий підхід, інтеграція змісту різних предметів на одному 

уроці та нестандартний підхід до кожного уроку створюють умови для 

успішного навчання й розвитку кожної особистості. 

План роботи методичного об’єднання на 2014-2015 н. р. виконано. У 

своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших 

школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, 

національної самосвідомості учнів, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та 

інтересу учнів до навчально-виховного процесу. Минулий рік показав, що 

підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, 

посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку 

його ефективних форм і методів. Виховання поваги і любові до рідної мови, 

пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, 

виразністю, а головне, отримання знань за її допомогою. Все це – міцний і 

найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність учителі 

початкових класів спрямовують на пошук науково-методичних новинок, на 

створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання 

та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу 

між учителем та учнем. У цьому навчальному році учні початкової школи 

брали участь у «Математичному квесті», ІІ (районному) етапі ХV 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в конкурсах 

«Колосок» та «Кенгуру». 

Призери ІІ (районного) етапу ХV Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 

4 класи 

Учень Місце Учитель 

Бельчук Вероніка ІІІ Діхтяр Л.В. 

Шевченко Ярослава ІІІ Колонтаєвська Н.Т. 

3 класи 

Стержинська Єлизавети ІІ Шемет Т.В. 

Стасько Вікторія  І Шемет Т.В. 

Железко Єлизавета-Софія  ІІ Лукіна Л.М. 

Призери ІІ (районного) етапу «Математичного квесту» 

І тур «Математичний іподром» 

Учень Усний рахунок на Місце Учитель 

Захарченко Нікіта додавання (+) ІІ Діхтяр Л.В. 

 віднімання (-) І  

 множення(•) ІІІ  

 ділення (:) ІІІ  
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Кульчицький Тимур + ІІ Діхтяр Л.В. 

 - ІІ  

 • І  

 : ІІ  

Ходаківський Володимир + І Діхтяр Л.В. 

 - І  

 • І  

 : ІІІ  

Ціпінська Вероніка + І Діхтяр Л.В. 

 - ІІІ  

 • ІІ  

 : ІІ  

Марчук  Ксенія + ІІ Діхтяр Л.В. 

 - І  

 • І  

 : -  

Моїсеєнко Олексій + І Колонтаєвська Н.Т. 

 - ІІ  

 • І  

 : ІІІ  

Білоусов Іван + І Колонтаєвська Н.Т. 

 - І  

 • -  

 : І  

Тимошенко Андрій + І Колонтаєвська Н.Т. 

 - ІІ  

 • -  

 : ІІІ  

Шевченко Ярослава + І Колонтаєвська Н.Т. 

 - І  

 • ІІ  

 : ІІ  
 

Призери ІІ (районного) етапу «Математичного квесту» 

ІІ тур «Математичний калейдоскоп» 

Білоусов Іван ІІ Колонтаєвська Н.Т. 

Ходоківський Володимир І Діхтяр Л.В. 
 

Призери ІІ (районного) етапу «Математичного квесту» 

ІІІ тур «Ерудит» 

Шевченко Ярослава ІІ Колонтаєвська Н.Т. 

Білоусов Іван ІІ Колонтаєвська Н.Т. 

Ходаківський Володимир ІІ Діхтяр Л.В. 

Кульчицький Тимур ІІ Діхтяр Л.В. 
 

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок»: 

Кількість учасників «Золотий колосок» «Срібний колосок» 

152 37 94 
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Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» . 

Всеукраїнський етап: 

Кількість учасників Відмінний сертифікат Добрий сертифікат 

145 1 64 
 

Міжнародний етап математичного конкурсу «Кенгуру» : 

Кількість учасників Відмінний сертифікат Добрий сертифікат 

102 2 17 

 

У 2014-2015 навчальному році за підсумками результатів успішності 

учнів молодшої школи 47 учнів мають відмінні результати. 

 

2-А - 3 учні 3-А - 11 учнів 4-А - 8 учнів 

2-Б - 8 учнів 3-Б - 5 учнів 4-Б -6 учнів 

2-В - 6 учнів 

 

У навчальному році учні початкової школи також брали участь у різних 

позакласних та позашкільних заходах. Учні 3-их класів змагалися в усному 

рахунку, четвертокласники – у математичних знаннях на конкурсі веселих на 

кмітливих. Учні молодших класів зустрічалися з цікавими людьми: 

письменниками, акторами театрів, співаками, видавцями дитячої літератури та 

іншими. Провели багато свят у класах, виступали для батьків. Учні побували на 

екскурсіях у пожежній частині, в музеях, театрах, планетарії тощо. 
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Методичне об’єднання класних керівників 

 

 

Не може виховувати той, 

хто не виховує себе самого. 

Януш Корчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання методичного 

об’єднання класних керівників: 

 підвищення теоретичного, 

науково-методичного рівня 

підготовки класних 

керівників із питань 

психології та педагогіки; 

 забезпечення реалізації 

єдиних принципових 

підходів до виховання учнів; 

 озброєння класних 

керівників виховними 

технологіями та знаннями 

щодо сучасних форм і 

методів роботи; 

 координація планування, 

організації та педагогічного 

аналізу виховних заходів 

класних колективів; 

 вивчення, узагальнення та 

використання прогресивного 

педагогічного досвіду 

роботи класних керівників; 

 сприяння створенню й 

розвитку системи виховної 

роботи класних колективів. 

 

Методичне об’єднання 

класних керівників: 

 організовує колективне 

планування та аналіз діяльності 

класних колективів; 

 координує виховну діяльність 

класних колективів та 

організовує їхню взаємодію в 

педагогічному процесі; 

 визначає та узгоджує принципи 

виховання учнів; 

 організовує вивчення та 

застосування класними 

керівниками сучасних технологій 

виховання, форм і методів 

виховної роботи; 

 здійснює обговорення соціально-

педагогічних програм класних 

керівників і творчих груп 

педагогів, матеріалів 

узагальнення передового 

педагогічного досвіду роботи, 

матеріалів атестації класних 

керівників; 

 оцінює роботу членів об’єднання. 

 

 

МО класних керівників гімназії №172 «Нивки» - це структурний підрозділ 

внутрішкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-

методичну та організаційну роботу класних керівників. 

Тема, над якою працює МО: Розвиток соціально активної особистості, яка 

здатна до виявлення максимального розкриття та реалізації власної 

індивідуальності, закладених природою здібностей, нахилів і талантів, 

особистість, яка готова до свідомого вибору місця у житті, до само творчості і 

самовдосконалення.  
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Фундаментом для формування системи виховної роботи гімназії стала 

головна мета: соціально активна особистість, яка здатна до виявлення, 

максимального розкриття та реалізації власної індивідуальності, закладених 

природою здібностей, нахилів і талантів, особистість, яка готова до свідомого 

вибору місця в житті, до само творчості, до самовдосконалення. 

Виконання поставлених завдань здійснюється за пріоритетними 

напрямками: 

 громадянське виховання, 

 морально-правове виховання, 

 художньо-естетичне виховання, 

 героїко-патріотичне виховання, 

 екологічне виховання, 

 превентивне виховання. 

Реалізація поставленої виховної мети, залучення учнів до різноманітних 

виховних заходів, їх зацікавлення, розкриття їх здібностей, нахилів і талантів – 

ось неповний перелік цілей, які ставить перед собою педагогічний колектив 

гімназії, використовуючи якомога більше різноманітних засобів і форм 

проведення виховної роботи. Найцікавіші з них такі: 

 тематичні зустрічі з письменниками, спортсменами, культурними 

діячами (письменник І.Моісеєнко, дитячі письменники О.Зімба, Т.Мельник, 

З.Мензатюк, Т.Прохасько актори О.Іваниця,  Г.Яблонська,  МС з академічного 

веслування В.Калашник, МС міжнародного класу з академічного веслування 

І.Хмара, головний редактор видавництва «Весенка» І.Бойко, художники 

В.Даниш, О.Нікітін та ін.) 

 спільні заходи з Будинком дитячої творчості, Національною 

бібліотекою України для дітей, Центром творчості «Шевченківець», 

громадськими організаціями та їх представниками (Рада ветеранів «Діброва», 

Благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам «HappyPaw»); 

 спільні заходи, до участі в яких активно залучаються як учні, так 

вчителі і  батьки ( конкурс малюнку на асфальті, конкурс-фестиваль «Дві 

зірки», Туристичній зліт «Пізнай свій край – пізнай себе» та ін.); 

 брейн-ринги («Міс Історія», «Я люблю Україну», «Турнір 

правознавців», брейн-ринг знавців англійської мови та ін.) 

 творчі вечори і театральні вистави (презентація книги «Кадетський 

вернісаж-2», новорічна вистава «Снігуронька пропала» та ін.); 

 фотоконкурси («Книга у нашому житті», «Моя Великодня весна») 
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 екскурсійні програми (залучення до освітніх проектів «Пізнаймо 

рідний край разом» і «Культурний  пакет школяра»). 

Спостерігається тенденція до щорічного зростання кількості змістовних і 

різнопланових  виховних заходів, які проводять класні керівники в класах, і 

заходів, спрямованих на ознайомлення учнів з культурною спадщиною Києва і 

України. У Києві учні із задоволенням найчастіше відвідують Київський 

академічний театр юного глядача на Липках,  Національний академічний театр 

російської  драми імені Лесі Українки, Національний музей  історії Києва, 

Національний музей історії України, Національний науково-природничий 

музей НАН України, Київський планетарій та ін., а також подорожують по 

Україні, відвідуючи міста: Трипілля, Мукачеве, Львів, Житомир, Чернігів, 

Умань. 

Співпраця з освітніми організаціями 

Уся виховна робота гімназії спрямована головним чином на формування 

соціальної активності її учнів, зокрема в таких напрямках як патріотичне 

виховання, профілактика правопорушень і жорстокого ставлення один до 

одного,  профілактики шкідливих звичок і та формування здорового способу 

життя. Саме з цією метою гімназія веде активну і плідну співпрацю з 

різноманітними освітніми організаціями, установами і службами столиці. 

У звітній період серед заходів, які були проведені в співпраці з поданими 

вище закладами можна відмітити наступні:  

 Рада ветеранів мікрорайону «Діброва». Спільні заходи  героїко-

патріотичного  спрямування. Продовження роботи проекту «Книга пам’яті»  

 Відділ кримінальної міліції у справах дітей Шевченківського району і 

служби МВС України. Зустрічі учнів 8-9 класів із начальником ВКМСД  

Дзюбенком К.С. на тему «Права неповнолітніх та їх відповідальність перед 

законом», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»; 

 Центр соціальних служб для дітей та молоді. Участь у тематичних 

тренінгах, інформаційні методичні матеріали, розробки, відеоматеріали, 

консультації; 

 Управління культури і заклади району. Гуртки Будинку дитячої 

творчості; 

 Міжнародна молодіжна організація «Європейський молодіжний 

парламент –Україна». Участь  учнів 8-11 класів у Київській сесії 

"RedefiningSecurity, ProtectingEurope" 

 Шевченківського району та Центру творчості «Шевченківець» на базі 

гімназії, спільні заходи: літературний вечір воїна – афганця А. Купрієнка, 
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зустріч – презентація з автором роману «Сектор обстрілу – «Аісти» Ігорем 

Моісеєнком,  спільні районні заходи, відвідування профорієнтаційних заходів. 

Результатом проведеної виховної роботи є повна відсутність у гімназії 

учнів, які стоять на внутрішньо-шкільному обліку, учнів, які потребують 

посиленої педагогічної уваги або учнів схильних до правопорушень, 

бродяжництва, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. 

Відсутні у гімназії діти, які знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ, 

діти з неблагополучних сімей. 

Рада профілактики правопорушень 

З метою профілактики та попередження правопорушень серед учнів під 

постійним контролем знаходиться стан відвідування учнями гімназії. Ведеться 

книга щоденного обліку відвідування.  

У 2014-2015 н. р. під особливим контролем були такі питання: 

працевлаштування випускників 9 і 11 кл.; позакласна зайнятість учнів гімназії; 

робота гімназії щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед 

учнів і проведення роботи по правовому вихованню. 

На спільних засіданнях Ради профілактики та МО класних керівників 

слухались звіти класних керівників про роботу з підлітками, які потребують 

посиленої педагогічної уваги та зайнятість учнів гімназії в позаурочний час.  

Багато уваги приділялось протягом семестру правовому вихованню, 

профілактиці правопорушень серед учнів, питанням боротьби з негативними 

звичками, попередженню наркоманії, СНІДу, індивідуальній роботі з учнями та 

батьками. Серед важливих заходів з цих питань слід відмітити виховні години 

«Зроби вибір на користь здоров’я», «Майбутнє починається сьогодні» 

(профілактика вживання психотропних речовин), перегляд і обговорення 

фільму «У пошуках істини: що містить в собі пачка цигарок?»(до 

Міжнародного дня відмови від паління), «Міфи та факти про СНІД»(до 

Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІДом), «Чи знаєш ти, коли порушуються 

твої права?», «Вивчаючи Конвенцію ООН про права дитини», «Конфліктна 

ситуація – знайди правильний вихід» Члени «Бюро захисту прав особистості» 

Ради старшокласників ознайомили учнів 8-11 кл. із Законом України «Про 

охорону дитинства» та «Конвенцією про права дитини». 

З метою формування правової свідомості учнів, підвищення правової 

традиційно в гімназії проходила декада правових знань.  

Осередком правового виховання в гімназії є “БЗПО” (бюро захисту прав 

особистості). Члени БЗПО знайомили учнів з Конвенцією ООН про права 

дитини, брали участь у батьківських зборах. 
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Позаурочна виховна діяльність 

У гімназії №172 «Нивки» створено розгалужену систему гурткової 

роботи, яка охоплює художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, науково-

технічний, спортивний та інші предметні напрямки. Метою створення даної 

системи було задоволення інтересів і запитів учнів, розвиток їх творчого 

потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування. 

Вона спланована так, щоб сприяти становленню особистості як творця і 

проектувальника життя, гармонізації і гуманізації стосунків між учнями і 

педагогами, гімназією і родиною, керуючись ідеями залучення учнів гімназії до 

гурткової роботи за конкретними напрямками. Враховуючи індивідуальні 

освітні потреби учнів, передбачено групові та факультативні заняття. У гімназії 

працюють 37 гуртків. Таким чином вдалось залучити 92% учнів до 

позашкільної діяльності в гімназії. З’явилися нові цікаві напрямки – гурток 

фотографії «Крокус», гуртки з вивчення англійської і німецької мов, 

хореографічний, бально-спортивних танців, активно працюють творчі 

об’єднання: Рада учнівського самоврядування, Редакція газети «LifeStream». 

Учасники гуртків часто є ініціаторами, організаторами, учасниками  і 

переможцями конкурсів, концертів і фестивалів, які проводяться як у гімназії, 

так і в районі. Серед найбільших досягнень гуртківців хотілося б особливо 

відмітити: І місце у номінації відео кліпів у районному конкурсі «Пам’ятай, 

щоб жити», перемога у номінації «Креативність» у конкурсі презентацій 

«Історія вулиці, де я навчаюсь», участь у районному етапі пізнавально-

розважальних ігор «Інтелект-турнір», «Юніор-турнір», участь у районних  

інтелектуально-правових іграх «Турнір правознавців», «Найрозумніший 2015», 

участь у районному конкурсі фотографії «Моя Великодня весна», участь у ХІІ 

міському конкурсі  ім. Дмитра Білоуса «Поетична весна. Чари барвінкові», 

участь у районному спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя» та 

фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі «Козацький гарт», участь 

у районному конкурсі  патріотичної пісні «Не владний над подвигом час». 

Передумовами для створення в гімназії дитячих творчих об’єднань була 

постійна робота із вдосконалення системи виховної роботи, залучення більше 

учнів до позакласної виховної роботи, створення більшої кількості 

різнопланових заходів, що будуть охоплювати більше учнівської молоді з  

метою розвитку їх творчих здібностей, виявлення обдарованих учнів, сприяння 

їх подальшому самовизначенню.  

Рада  учнівського  самоврядування 

Завдяки активній участі членів самоврядування в підготовці та 
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проведенні традиційних свят гімназії, виховних і урочистих заходів, Рада 

старшокласників  має міцну підтримку  адміністрації, педагогічного колективу 

та набула неабиякої популярності серед учнів. 

Так  щороку в гімназії проходить Тиждень самоврядування, в рамках 

якого учні гімназії організовують і проводять творчі акції, проекти, конкурси, 

виховні заходи, здобувають теоретичні і практичні навички та уміння 

управлінської діяльності. Крім того, вони беруть участь і здобувають перемоги 

не тільки у шкільних, а й у районних та міських заходах.  

Але найбільшим досягненням Ради старшокласників можна вважати 

благодійний проект «Діти-дітям», який вони започаткували у 2012 році. Метою 

проекту стала співпраця з благодійними організаціями Києва і України та 

допомога дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. У 

рамках проекту за допомогою волонтерів, батьків, учнів і вчителів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться в зоні 

АТО, на Сході України біло зібрано і передано дитяче харчування, одяг, 

іграшки, книжки, предмети дитячої гігієни. 

У 2013-2014 навчальному році стартував проект «Книга пам’яті», 

основною метою якого стало збереження спогадів очевидців та учасників ВВВ 

про події тих часів. У 2014-2015 н. р. цей проект було продовжено. 

Редакція газети «LifeStream» 

Завдяки професійним консультаціям і роботі, проведеній з редакційною 

групою газета змінила формат на дійсно сучасний і професійний. З’явились 

нові рубрики, які висвітлюють найбільш актуальні та цікаві теми для сучасної 

учнівської молоді.  

У 2014-2015 н. р. було випущено 2 номери. Редакція газети взяла участь у 

районному етапі конкурсу «Прес-код». 

Робота з батьками 

Необхідна умова успішного виховання сучасної молоді – моральний 

авторитет батьків, їхня чуйність, взаємоповага і взаєморозуміння. Тому велике 

значення мають особистий приклад батьків, етика взаємостосунків у сім'ї, 

сімейний мікроклімат, традиції. Ось чому, працюючи з батьками, педагогічний 

колектив гімназії вважає першочерговим завданням налагодженням міцного 

зв’язку «батьки-гімназія», який базується на плідній співпраці. Такий зв’язок 

можливо встановити тільки через безпосереднє залучення батьків до 

навчально-виховного процесу в навчальному закладі. У гімназії №172 «Нивки» 

поставлене завдання реалізується за допомогою таких засобів:  

 через офіційний сайт гімназії www.gimn172.kiev.ua. 

http://www.gimn172.kiev.ua/
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Крім того, що батьки можуть в будь-який час переглянути останні новини 

з життя гімназії, ознайомитись з програмою розвитку навчального закладу, 

останніми новітніми розробками педагогічного колективу, досягненнями її 

учнів, в окремому розділі «Батькам» вони можуть отримати всю необхідну 

інформацію для підготовки дітей до школи.  

 через електронну систему «Щоденник». 

За допомогою даної програми батьки можуть в on-line режимі через 

персональний код доступу отримати інформацію про поточні оцінки своєї 

дитини, пропуски уроків без поважної причини, домашні завдання, поради і 

побажання вчителів. Також кожен учень 11 класу зміг скористатися даною 

системою і пройти пробні on-line тести ЗНО. 

 через безпосереднє залучення батьків до навчально-виховного процесу. 

Так, наприклад, до проведення різноманітних загальношкільних заходів, 

таких як: щорічний туристичний зліт «Пізнай свій край – пізнай себе», конкурс 

малюнку на асфальті, конкурсна програма-фестиваль «Дві зірки», посвята в 

гімназисти. 

Залучаються батьки до проведення тематичних виховних годин, вечорів, 

дискусійних клубів. Тематика виховних заходів різноманітна, але найбільша 

увага приділяється профілактичній і профорієнтаційній роботі. 

Плідна співпраця батьківської громадськості з методичним об’єднанням 

класних керівників. Проведення спільних засідань.  

За кошти батьків два рази на рік учні гімназії оздоровлюються в дитячому 

оздоровчому таборі «Зачарована долина» Закарпатської обл. 

Доцільним, як показує практика, є залучення батьків до проведення 

різноманітних екскурсій і виїзних виховних заходів. 

Проведення дня відкритих дверей для батьків першокласників.  

Відзначимо два проекти, які стартували в гімназії тільки завдяки 

підтримці батьків. 

У межах благодійного проекту «Діти – дітям» у 2014 - 2015 н. р. за 

допомогою батьків та учнів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що знаходяться в зоні АТО, на Сході України було зібрано і 

передано дитяче харчування, одяг, іграшки, книжки, предмети дитячої гігієни.  

Не можна оминути і той факт, що шкільна газета “LifeStream” отримала 

нове обличчя теж за ініціативи батьків, які взяли активну участь у підготовці,  

формуванні і виготовленні нового формату газети. 

Профорієнтаційна робота з учнями 9-х, 11-х класів 

У профорієнтаційній роботі ми виходимо з того, що вибір професії є 
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таким же природнім етапом розвитку кожної людини, як і перший крок або 

перші слова. Для того, щоб зробити цей вибір, необхідно аналізувати свої 

можливості, схильності, знання, бути здатним прийняти рішення і діяти на 

основі свідомого вибору. Саме на вирішення цих проблемних питань 

спрямована профорієнтаційна робота у гімназії «Нивки». 

Психологічною службою гімназії проводиться систематична та 

планомірна робота з профорієнтації учнів випускних класів, а саме:  

 діагностичне тестування учнів за методиками ДДО (Клімова), ОДАНІ-

2 (Федоришина, Карпіловської), ОПС (Голанда), ШТРР (Комінко, Уніят), 

професійної спрямованості учнів, схильності до різних типів професій, 

визначення професійних переваг; 

 відвідування профорієнтаційних заходів у бібліотеках міста; 

 відвідування учнями 9-х, 11-х класів днів відкритих дверей 

навчальних закладів міста Києва; 

 робота з профорієнтаційним терміналом; 

 проведення класних годин з учнями 9-х, 11-х класів за темами: «Моя 

майбутня професія», «Сучасний ринок професій»; 

 індивідуальні та групові консультації шкільного психолога з 

профорієнтації; 

 цільові зустрічі зі спеціалістами, відвідування центрів довузівської 

підготовки; 

 огляд літератури з профорієнтації для учнів 

 проведення різноманітних екскурсій у музеї, на виставки, які націлені 

на профорієнтацію; 

 оформлення профорієнтаційного стенду плакатами та листівками, що 

презентують коледжі, ліцеї, професійні та вищі навчальні заклади міста Києва.  

Аналіз результатів діагностики учнів 9-х класів вказує на розподіл 

професійних галузей за їх вибором. А саме: 46% – це професії групи «Людина 

та художній образ», 24% - професії групи «Людина – людина», 19% - професії 

групи «Людина – знакова система», 7% - професії групи «Людина – техніка», 

5% – професії групи «Людина – природа». 

Дещо іншим є розподіл вибору між групами професій учнів 11-го класу. 

Так, 51% випускник обирає професії групи «Людина та художній образ», 20 % - 

професії групи «Людина – людина», 10% - професії групи «Людина – знакова 

система», 18% - професії групи «Людина – техніка», 1% – професії групи 

«Людина – природа». 
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Виховний процес в гімназії здійснюється відповідно до нормативних 

документів, з учнями проводиться систематична, послідовна виховна робота. За 

підсумками проведеного аналізу класним керівникам8-11 класів рекомендовано 

приділяти більше уваги залученню учнів до роботи дитячих творчих об’єднань 

гімназії. Заступнику директора з виховної роботи розробити план заходів по 

залученню батьків до профорієнтаційної роботи в гімназії. 

Навчання і виховання обдарованих дітей. Профільні класи. 

Участь гімназії в предметних олімпіадах, МАН. 
Профільне, допрофільне навчання 

Гімназія №172 «Нивки» є закладом із поглибленим вивченням 

англійської мови. Діти мають можливість вивчати англійську мову з першого 

класу 3 години на тиждень, з четвертого класу – 4 години, а з 5 класу – 5 годин 

на тиждень. 

 

У десятому та одинадцятому класі здійснюється поділ груп та класів за 

профілями. Учні, які навчаються в гуманітарно профільних групах, не тільки 

вивчають англійську мову 5 годин на тиждень, а ще й мають навчальні 

предмети: ділова англійська мова, країнознавство та література Великої 

Британії та США. Саме ці спецкурси надають учням змогу оволодіти мовою на 

більш високому рівні, поширити свій кругозір та поповнити лексичний запас. 
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На заняттях із ділової англійської мови учні мають можливість оволодіти 

діловою лексикою, навчаються складати ділові папери, писати резюме та 

проводити і проходити співбесіди. Спецкурси з літератури Англії та США 

допомагають дітям більш повно оцінити красу літератури. Учні читають твори 

мовою оригіналу, переглядають екранізації відомих романів та п’єс. На уроках 

країнознавства учні вивчають усі аспекти життя та устрою країн Британської 

Співдружності: Великої Британії, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та 

Зімбабве. Таким чином, учні отримують повноцінні знання про мову та країни, 

які вони вивчають. 

Олімпіади та МАН 

Учні гімназії беруть активну участь у районних та міських конкурсах, 

олімпіадах, змаганнях. 
 

 
 

Переможцями міського етапу всеукраїнських олімпіад стали Борець М. 

(9Б, географія, 3 місце); Біла А. (11А, укр. м., 2 місце; 

географія, 3 місце), Ключенко М. (10А, нім. м., 1), 

Кравченко В. (10А, укр. мова, 3 місце), Прядун Д. (8а, 

образотворче мистецтво, 2), Климчук Я. (10А історія, 2), 

Низенко М. (9А, правознавство, 3), Малишев К. (9В, веб-

дизайн, 2 місце), Перехрест А. (8Б, веб-дизайн, 3 місце). 

Призером міського етапу Всеукраїнського мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка та 

міського етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури в 

2014/2015 навчальному році стала Білу Анастасію (11 клас, ІІ місце). 
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Підведено підсумки І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук 

України у 2014-2015 навчальному році. Учні нашої гімназії вибороли 32 

призових місця. Лідерами стали: 

- Пижик Іван Андрійович – I місце у секції історії України з роботою 

«Життя та діяльність першого українського доктора права Семена 

Десницького (1710-1784 рр.)», 

- Матюшко Мирослава Євгенівна – I місце у секції географії та 

ландшафтознавства з роботою «Моя мала батьківщина – с. Оленівка», 

- Матвійчук Анастасія Олегівна – I місце у секції кліматології та 

метеорології з роботою «Сучасні зміни клімату у м. Києві», 

- Хомченко Марта Георгіївна – I місце у секції англійської мови з 

роботою «Американізми в сучасній англійській мові», 

- Кобилянський Артем Євгенович – I місце у секції валеології з 

роботою «Вплив тютюнового диму на активність амілази слини», 

- Кушманцева Єлизавета Геннадіївна – I місце у секції мікробіології з 

роботою «Вплив соку рослин Алое та каланхое на інтенсивність росту 

бактерій», 

- Стеценко Ольга Юріївна – I місце у секції гідрології з роботою 

«Проблеми малих річок на прикладі річки Ірпінь». 

Забезпеченість підручниками, навчально-методичною 

літературою,художньою та довідковою літературою 

Мета роботи бібліотеки: показати учням привабливість читання, 

навчити їх любити книгу, зробивши читання найпершою необхідністю. 

Завданнями бібліотеки є виховання в учнів високої духовної, моральної, 

художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, формування 

національної самосвідомості, розвиток індивідуальних здібностей і талантів 

кожної дитини через книгу. Основним завданням шкільної бібліотеки є 

підвищення рівня читацької компетентності. У звітному періоді виконано 

такий обсяг робіт: 

 систематичне проведення обліку основних і додаткових бібліотечних 

фондів, їх реєстрація і зберігання; 

 обслуговування читачів в режимі абонементу; 

 здійснення книгообміну між школами району задля забезпечення всіх 

учнів підручниками; 

 разом із класними керівниками, згідно розробленої форми, здійснювалася 

видача та збирання підручників. 
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Система заходів формування основ інформаційної культури учнів гімназії 

 

Сучасні особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання 

ставлять у центр уваги учня як особистість, у формуванні якої чимала роль 

належить книзі.Із книг діти черпають інформацію про навколишній світ, 

уявлення про добро та зло, про правила поведінки в соціумі. Саме шкільній 

бібліотеці в тісній співпраці з педагогами належить велика просвітницька 

робота у прилученні учнів до духовної спадщини через виховання інтересу до 

книги. 

Бібліотекар здійснює методичну допомогу класним керівникам у 

проведенні виховних годи. 

Бібліотека забезпечена підручниками на 100%. Бібліотека формує 

книжковий фонд основної та навчальної літератури (підручники). Фонд 

підручників комплектується, обліковується і зберігається у шкільній бібліотеці 

окремо від основного фонду. За підсумками планової щорічної інвентаризації 

(на травень 2015 р) бібліотечний фонд складає 14 437 одиниць (підручники: 

10 128 примірників, художня література – 4 309 примірників). 

Бібліотека нараховує близько 670 читачів (учні, вчителі, технічний 

персонал гімназії). Протягом навчального року читачі бібліотеки мають 

можливість користуватись довідково-бібліографічним апаратом, який добре 

укомплектований: словниками, енциклопедіями, художньою літературою, 

періодичними виданнями. Комплектування фонду ведеться з різних джерел: 

Індивідуальні й 

групові 

консультації 

Систематичне 

складання та внесення 

змін до картотеки 

Самостійна робота 

з бібліотечним 

фондом 

Бібліотека 

Використання 

колекції пам’яток для 

роботи з текстами Перше знайомство 

з книгою 

Складання 

інформаційних 

бюлетенів  

Каталогізація 
Співпраця з 

учителями 

 

Формування та 

оновлення списків 

рекомендованої 

літератури 

Ознайомлення з 

розділами книжкової 

виставки 
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централізоване комплектування, передплати. Так, кількість передплатних 

видань зросла. У бібліотеці створена електронна база даних підручників та 

художньої літератури. 

Ефективність навчально-виховного процесу 

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання 

Таблиця-звіт про закінчення  2014-2015 навчального року 

Кла

с 

К-ть 

дітей 
10-12 7-12 1-3 

 
п к К-ть Прізвище 

 
К-ть К-ть Прізвища Предмети 

1-А   34               

1-Б   36               

2-А   30 2 

Лукіна Варвара            

Слюсар Данило                           

Соболєва Євгенія 

  23   

    

2-Б   29 8 

Березовський Тимур          

Голуб Катерина           

Демяненко Олександра    

Дзюба Олександр            

Счастна Анна                           

Пономаренко   

Олександра            

Тумна Анастасія                          

Зеленська Ольга 

  19 0 

    

2-В   31 6 

Бекмурадов Акмаль               

Вихрист Нікіта                              

Мельник Світлана                         

Самусь Поліна                  

Огороднік Уляна                     

Гавриш Сергій 

  23 1 
Більовський 

Дмитро 

укр. мова      

математика     

природознавст

во 

3-А   33 11 

Венгер Віктор                     

Карпишин Володимир                 

Мусієнко Євген           

Ніколко Катерина            

Павленко Наталія               

Пузій Дар'я                       

Стасько Вікторія              

Стежинська Єлизавета      

Тетеря Денис                                   

Федак Юлія                                              

Труш Анастасія     

  18 0 

    

3-Б   34 5 

Фокін Кирило                                         

Вислободський Максим                              

Вельченко Анастасія                       

Буличева Катерина              

Шелудько Єлизавета - 

Софія 

  25 0 
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4-А   34 8 

Білоусов Іван                                   

Борисова Марина                               

Кардава Демид                          

Шевченко   Ярослава     

Степаненко Софія          

Фень Олександра           

Лавер Софія                    

Моісеєнко Олексій 

  20 0 

    

4-Б   34 6 

Бельчук Вероніка                                    

Гуменюк Єлізавєта                      

Марчук Ксенія             

Слатвінський  

Костянтин          

Ходаківський 

Володимир         

Ціпінська Вероніка                               

  25 0 

    

5-А   29 0     12 0     

5-Б   29 3 

Білий Олександр                                  

Галицька Єлизавета        

Кракович Борислав 

  15 0 

    

5-В   27 1 Аксаковська Валерія            11 0     

6-А   24 2 
Волохатюк Карина                     

Шевчук Андрій 
  9   

    

6-Б   28 2 

Кучерина Віра            

Пономаренко 

Олександра 

  14 0 

    

6-В   24 2 Суханова Катерина   10       

7-А   26       7 0     

7-Б   29 2 
Межевич Анна                             

Яременко Влада 
  9   

    

7-В   29 2 
Баранова Богдана                  

Железко Анна-Марія 
  14 0 

    

8-А   22 1 Матюшко Мирослава   6 0     

8-Б   26       7 0 
    

8-В   27 1 Ковальчук Ольга   7 0 
    

9-А   27 2 
Стеценко Ольга                       

Хомченко Марта 
  11 0 

    

9-Б   28 1 Борець Михайло   6 1 
Клєбанов 

Ігор 

біологія     

світова літ. 

9-В   22 1 Джаноянц Вадим   11 0     

10-

А 
  33 1 Климчук Ярослав   14   

    

11-

А 
  28 5 

Біла Анастасія                               

Пуш Марина                    

Ходаківський Вадим  

Кухар Анастасія                                                       

Малькевич Анастасія 

  23 0 
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Результати проведення державної підсумкової атестації 

 

Аналіз результатів ДПА за три навчальні роки показує тенденцію до 

підвищення якості результатів ДПА. У порівнянні з минулим навчальним 

роком учні 11 класу показали вищі результати. Так, з фізики і української 
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літератури всі учні склали іспит тільки на високому рівні, а з математики – на 

достатньому і високому. 

Адміністрація навчального закладу буде продовжувати вести 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед випускників та їх батьків щодо 

правильного вибору предметів та ефективної підготовки до ДПА та ЗНО.  

Учні 11-их класів мають за останній рік достатній та високий рівні 

навчальних досягнень з української мови, математики, англійської мови. 

Відсутні учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень.  
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Порівняльний аналіз результатів моніторингових досліджень, які 

виконувалися у гімназії (проект «Моніторинг у гімназії») 

Моніторинг проводитися в умовах системності, об’єктивності, 

комфортності його учасників, тривалості у часі. 

III етап – аналітичний – лютий 2011 р. - до теперішнього часу. 

Здійснюється наступне: систематизація отриманої інформації; аналіз наявних 

даних; представлення результатів аналізу (аналітичні довідки, схеми, діаграми, 

графіки, моделі) для оприлюднення на педагогічних нарадах та засіданнях 



58 

 

методичних об’єднань та на замовлення класних керівників; формування 

проміжних висновків; розробка рекомендацій і пропозицій на наступний 

період. 

У 2014-2015 в гімназії проведено діагностикусуб’єктивної 

вмотивованості учнів у навчанні певній дисципліні, адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-

х, 8-х, 10-х  класів; вивчення академічних нахилів, здібностей учнів 6-х класів; 

психологічне обстеження учнів 7-х, 9-х класів щодо профільного навчання; 

моніторинг стану роботи з обдарованими дітьми; діагностика інформаційної 

культури та рівня оволодіння ІКТ вчителями закладу; використання 

міжпредметних зв’язків у практичній діяльності вчителів, їх вплив на 

пізнавальний інтерес учнів; дослідження стану ефективності та якості 

професійної діяльності педагогів, які мають педагогічні звання; моніторинг 

навчальних досягнень учнів 9-х класів; вивчення рівня знань, умінь; стан 

викладання російської мови, трудового навчання, фізики та астрономії та інших 

навчальних дисциплін, а також стан виконання навчальних програм. 

Моніторинг з англійської мови у 4, 7 і 9 класах.Моніторинговими процедурами 

(психолого-педагогічна діагностика та вивчення динаміки змін навчальних 

досягнень) було охоплено 5-9 класи. Результати обговорюватися на НМР, 

засіданнях МО. Також, як окремі питання, розглядалися на педагогічних радах. 

Заходи по подоланню психологічних труднощів 

 періоду адаптації учнів 5-х класів 

1. Рекомендації батькам п’ятикласників на сайті гімназії, що до 

подолання психологічних труднощів періоду адаптації учнів 

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів 5-х класів з метою 

сприяння їх адаптації до навчання у школі та ефективного розвитку 

особистості.Діагностика процесу адаптації учнів 5-х класів до навчання у 

школі: 

 діагностика сформованості в учнів 4-х класів основних новоутворень 

віку та готовності до переходу  у середню школу; 

 діагностика вад особистісного розвитку учнів 4-х класів; 

 діагностика емоційного стану; 

 діагностика мотивації до навчання; 

 вивчення міжособистісних взаємин, та мікроклімату у класному 

колективі; 

 діагностика тривожності; 

 діагностика дезадаптації; 

 діагностика вольової сфери. 
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3. Діагностика шкільних «неблагополучностей» в учнів, які слабо 

встигають з навчальних предметів; 

4. Дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих учнів, їх 

інтелектуальних, творчих здібностей, соціального статусу у класному колективі, 

емоційних станів: тривожності, фрустрації, якостей особистості тощо. 

Спостереження уроків у 5-х класах з метою виявлення учнів, що мають 

труднощі в адаптативному процесі. 

5. Систематичний контроль за дотриманням норм навантаження на 

психіку учнів 

6. Визначення індивідуальних алгоритмів подолання проблем 

дезадаптації учнів до навчання у гімназії, підбір корекційно-розвивальних 

програм. 

Корекційно-розвивальна робота з учнями, що мають певні проблеми в 

адаптації до навчання: 

 розвиток комунікативних навичок, соціальної компетенції, 

формування досвіду спілкування з однокласниками; 

 соціалізація учнів у класному колективі; 

 підвищення мотивації до навчання; 

 формування особистісної позиції учнів, уміння учнів оцінювати себе, 

усвідомлювати власні можливості; 

 розвиток вольової регуляції поведінки, уміння самостійно керувати 

поведінковими проявами; 

 робота із знову прибулими учнями. 

Розвиваюча робота з учнями 5-х класів, що мають певні вади 

особистісного розвитку з розвитку уваги, пам’яті, спостережливості, логічного 

мислення, дрібної моторики рук. 

7. Опитування батьків учнів 5-х класів з метою виявлення проблем в 

адаптації учнів. 

8. Надання індивідуальних рекомендацій батькам учнів, що мають 

труднощі в адаптації  до навчання з питань психологічного їх дітей та батьків 

про шкільні вимоги, необхідні створення умов та мотивації дітей до активного 

засвоєння знань. 

9. Надання індивідуальних рекомендацій вчителям щодо подолання 

труднощів адаптації в окремих учнів. 

В 5-х класах гімназії було проведено вивчення стану навчально-виховної 

роботи в 5-х класах. Директор гімназії та його заступники відвідали уроки 

вчителів, що працюють в 5-х класах. Заступники директора Мартинюк О.М. 
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перевірила особові справи учнів, щоденники та робочі зошити п’ятикласників, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм, стан відвідання учнями гімназії, 

провела бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, 

заступник директора Остапенко Н.В. відвідала виховні години  та стан роботи 

гуртків у 5-х класах. Психолог гімназії Кулик Т.А. провела ряд діагностичних 

тестів з метою визначення рівня адаптації учнів 5-ї класів до навчально-

виховного процесу в середніх касах.  

Протягом багатьох останніх років до 5-х класів до нас приходили нові 

учні переважно з ШДС «Ягідка». В цьому навчальному році всі нові учні з 

різних навчальних закладів (24% від загальної кількості учнів 5-х класів). У 5-А 

та 5-В навчаються по 2 учні, що переїхали з зони проведення АТО.  

Поурочні плани відображають роботу вчителів з використанням 

державних програм, передбачають проведення індивідуальної та 

диференційованої роботи з учнями на уроці, використання інтерактивних форм 

і методів роботи.При вивченні англійської мови учні поділяються на 3 групи, 

при вивченні німецької – на 2 групи.Уроки в 5-х класах проводяться згідно 

розкладу у чистих, попередньо провітрених, гарно освітлених приміщеннях з 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Вчителі проводять уроки з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, раціонально 

розподіляють час уроку (особливо Шпильова Н.М.), проводять 

фізкультхвилинку та гімнастику для очей. Всі вчителі (особливо Шевчук Н.І.) 

дають відповідну характеристику знань, умінь і навичок учнів, даючи 

розгорнутий, тактовний та аргументований коментар, спонукаючи навчальну 

мотивацію дитини, активізуючи таким чином її ресурси, створюють сприятливе 

для учнів середовище, в якому перебуває дитина, що успішно впливає на 

адаптацію п’ятикласників до навчання. Вчителі іноземних мов, що працюють в 

5-х класах, ведуть уроки з урахуванням вікових особливостей, використовуючи 

ігри, вірші та пісні іноземною мовою (особливо Стародуб Н.В., Нікітюк Т.П.), 

розвиваючи лінгвістичні навички учнів, використовують на уроках багато 

наочного матеріалу, карток (особливо Горова Л.І., Танасова А.М.).Вчителі 

фізичної культури Хадико О.О., Вороновська Т.О., Ушакова І.О. ретельно 

ставляться до проведення своїх уроків, націлених на збереження та зміцнення 

здоров’я школярів, створюючи позитивний емоційний клімат і формуючи 

інтерес до занять фізичною культурою, враховуючи індивідуальність учнів, 

групу з фізкультури тощо. 

Слід зазначити, що серед цьогорічних п’ятикласників відмінниками 

закінчили 4-й клас 24 учні (5-А – 7, 5-Б – 11, 5-В – 8). Нажаль, за результатами 
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І-го семестра, лише двоє учнів (5-Б: Білий Олександр та Кракович Борислав) 

мають семестрові оцінки високого рівня. На кінець навчального року їх –

четверо. 

В цьому році вперше проводилось анонімне анкетування батьків 

«Вивчення соціально-психологічної адаптації дитини до навчання в середній 

школі». Батьки мали оцінити за 5-бальною шкалою (5 - завжди; 4 - часто; 3 - 

іноді; 2 - рідко; 1- ніколи ) частотність наступних ситуацій: 

1. Учитель уміло створює умови для адаптації учнів 

2. Учитель викладає матеріал зрозуміло для моєї дитини 

3. Учитель уміє зацікавити дитину на уроці  

4. Учитель доброзичливо ставиться до моєї дитини  

5. Моя дитина повністю довіряє вчителю  

6. Учитель уважно вислуховує думку моєї дитини  

7. Учитель підвищує голос на уроках  

8. Учитель задає великий обсяг домашнього завдання. 

За результатами опитування склалися такі висновки: 

- в усіх трьох класах високі показники в пунктах 1-6 з російської мови 

(вчитель Сисак Є.М.); 

- батьки 5-Б клас вважають, що задають багато домашнього завдання з 

математики (вчитель Гордєєва І.М.) та англійської мови (вчителі Горова Л.І., 

Стародуб Н.В., Кранкус О.В); 

- з математики (вчитель Гордєєва І.М.) в усіх восьми пунктах високі 

показники поставили батьки 5-А класу. 

Це свідчить про наявність конфліктної ситуації. 

Результати опрацювання анкетування учнів, щодо їх відношення до 

навчальних предметів (люблю займатися цим предметом; із задоволенням іду 

на урок; вчу, бо так треба; встигаю зробити; працюю самостійно) показують: 

- учні всіх 5-х класів не люблять такий предмет, як російська мова; 

- відношення до уроків української мови на паралелі рівне, хоча 

викладають різні вчителі; 

- найбільше захоплюються природознавством учні 5-В класу (можливо 

тому, що викладає класний керівник); 

- до математики підтверджена антипатія учнів 5-А класу; 

- негативно відрізняється ставлення учнів 5-Б класу до історії. 

Діагностика міжособистісної сфери дитини за методикою «Соціометрія» 

(виявлення емоційних зв’язків між членами групи) виявила, що лідерами (як в 

позитивних так і в негативних ситуаціях) можуть бути : 
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в 5-А класі - Шуклін О., Суховер, Барановська М., Карпишин К., 

Грабко Д.; 

в 5-Б класі - Алексеюк З., Гуменна В., Клименко М., Тиніна А.; 

в 5-В класі - Аксаковська В., Барановська В., Охрименко К., 

Пальчековськй О.,  Стасько Д. 

Ця діагностика також виявила учнів, що потребують підвищеної уваги ( 

тобто можуть створювати конфліктні ситуації): 

5-А - Тріщук В., ЛитовченкоД., МорокаО., Івашина Є., Власенко Д. 

5-Б - Шемет А., Кракович Б., Жигайло Д. 

5-В - Далекий М., Одинець Д., Чайникова К., Якименко В. 

Методика визначення 

продуктивності і стійкості 

уваги показала, що високий 

рівень розвитку уваги мають 

в 5-А - 39% учнів, в 5-Б – 

48% учнів, в 5-В – 32%.  

 

Було проведене дослідження за методикою «Конструювання по 

початковим буквам» (виявляє рівень мовленнєвого розвитку учня, багатство 

його словникового запасу). Результати показують, що найгірші показники у 5-

В: 2 речення і менше склали 52% учнів (норма - 4 і більше). 

Особливої уваги потребують учні, які не змогли нічого написати: 

5-А: Амарян Альберт, Власенко Данило, Качура Євгенія, Тріщук 

Владислав, Кириченко Кристина, Кириченко Кристина, Павловська 

Олександра, Полоса Руслан; 

5-Б: Алексеюк Захар, Лук'яненко Дар'я, Пальченко Анна; 

5-В: Аксаковська Валерія, Буртик Всеволод, Мамука Тетяна, 

Мельниченко  Андрій, Новохацька Катерина, Пальчековський О, Талько Тарас, 

Хоменко Георгій, Чайникова Катерина. 

Вперше за п’ять років спостережень дослідження показали, що у 

переважної більшості учнів спрямованість на здобуття знань перевищує 

спрямованість на здобуття оцінки. 

Порівняно с попередніми роками отримані результати показують, що 

психологічний клімат у родині мало сприяє розвитку творчих схильностей 

більшості наших учнів. 

Для залучення учнів 5 класів до позаурочної діяльності в школі для них 

була створена розширена система охоплення учнів гуртковою роботою, яка 

5-А   39% 

5-Б   48% 

5-В   32% 
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включає в себе 7 різнопрофільних предметних гуртків: математичний «Мудра 

сова», хореографічний, з вивчення англійської мови «Smile» та «EnglishWorld», 

з вивчення української мови «Юні філологи» та «Юні мовознавці», «Мій Київ» 

та образотворчого мистецтва «Палітра» і спортивні гуртки «Волейбол» і 

«Шкіряний м’яч». Таким чином вдалося залучити максимальну кількість учнів 

до позакласної діяльності. 

Для формування в учнів гімназії національної свідомості, гордості за 

багатовікові культурні традиції українського народу класними керівниками 

були проведені різноманітні виховні заходи до яких входили: змістовні 

виховних години, зустрічі і відвідування музеїв. Зокрема були проведені 

екскурсії до музею Трипільської культури (5-Б) та музею-заповіднику «Софія 

Київська» (5-А, 5-Б). Серед різнопланових виховних заходів варто відзначити 

відвідування музею телебачення (5-А, 5-Б), Національного природничого 

музею (5-Б), Київського дельфінарію(5-Б), професійного містечка «Kid`sLand», 

новорічної вистави «Сніжна історія» (5-А, 5-В). 

В рамках розширення пізнавальних інтересів учні п’ятих класів були 

активними учасниками загальношкільних заходів: спортивного свята  

«Олімпійський тиждень», конкурсу малюнків на асфальті «Листівка для 

вчителя» і традиційного свята «Посвята учнів 5 класів в гімназисти». 

З метою формування в учнів навичок здорового способу життя було 

проведено круглий стіл на тему «Здоровий спосіб життя сьогодні – запорука 

успіху і майбутньому» (5-Б). В рамках проекту «Професії наших батьків» та з 

метою проведення  профорієнтаційної роботи відбулась зустріч з батьками учня 

5-Б класу Білого Олександра на тему: «Професія лікаря. Вчора. Сьогодні. 

Завтра». В рамках історико-краєзнавчої роботи серед учнів 5-Б класу було 

проведено вікторину «Видатні особистості у назвах вулиць твого району». Для 

виховання в учнів любові до літератури та творчої діяльності відбулась зустріч 

з дитячим письменником В.Купрієнко та презентація його книги «Розповіді про 

мишеня» (5-А, 5-Б, 5-В). 

Заходи по подоланню психологічних труднощів 

періоду адаптації учнів 1-х класів 

1. Рекомендації батькам першокласників на сайті гімназії «Батькам майбутніх 

першокласників» 

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів 1-х класів з метою сприяння їх 

адаптації до навчання у школі та ефективного розвитку особистості шестирічок 

3. Діагностика процесу адаптації учнів 1-х класів до навчання у школі: 

 діагностика емоційного стану; 
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 діагностика мотивації до навчання; 

 вивчення міжособистісних взаємин, та мікроклімату у класному 

колективі; 

 діагностика тривожності; 

 діагностика дезадаптації. 

4. Спостереження уроків у 1-х класах з метою виявлення учнів, що мають 

труднощі в адаптативному процесі 

5.  Систематичний контроль за дотриманням норм навантаження на психіку учнів 

6. Визначення індивідуальних алгоритмів подолання проблем дезадаптації 

учнів до навчання у гімназії, підбір корекційно-розвивальних програм. 

7. Корекційно- розвивальна робота з учнями, що мають певні проблеми в 

адаптації до навчання: 

 розвиток комунікативних навичок, соціальної компетенції, формування 

досвіду спілкування з однокласниками; 

 соціалізація учнів у класному колективі; 

 підвищення мотивації до навчання; 

 формування особистісної позиції учнів, уміння учнів оцінювати себе, 

усвідомлювати власні можливості; 

 розвиток вольової регуляції поведінки, уміння самостійно керувати 

поведінковими проявами; 

 робота із знову прибулими учнями та дітьми , які не відвідували дитячий садок; 

 проведення психогімнастичних вправ з учнями 1-х класів з метою 

попередження психологічного перевантаження; 

 розвиваюча робота з учнями 1-х класів, що мають певні вади 

особистісного розвитку з розвитку уваги, пам’яті, спостережливості, 

логічного мислення, дрібної моторики року. 

8. Опитування батьків учнів 1-х класів з метою виявлення проблем в адаптації учнів. 

9. Надання індивідуальних рекомендацій батькам учнів, що мають труднощі в 

адаптації  до навчання з питань психологічного їх дітей та батьків про шкільні 

вимоги, необхідні створення умов та мотивації дітей до активного засвоєння 

знань. 

Звіт про адаптацію першокласників до школи 

Загальна кількість учнів перших класів – 69. Легку форму адаптації 

(високий рівень) мають 42% учнів, середній – 52%. На низькому рівні 4 учні. 

Дезадаптовані учні відсутні. 
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Організація виховної роботи 

Схема. Система виховної роботи гімназії №172 «Нивки» 

 
Фундаментом для формування саме такої системи виховної роботи 

гімназії стала її головна мета: соціально активна особистість, яка здатна до 

виявлення, максимального розкриття та реалізації власної індивідуальності, 

закладених природою здібностей, нахилів і талантів, особистість, яка готова 

до свідомого вибору місця в житті, до самотворчості, до самовдосконалення.  

Виконання поставлених завдань здійснюється за пріоритетними 

напрямками:  

 Громадянське виховання 

 Морально-правове виховання  

 Художньо-естетичне виховання 

 Героїко-патріотичне виховання 

 Екологічне виховання 

 Превентивне виховання 

Реалізація поставленої виховної мети, залучення учнів до різноманітних 

виховних заходів, їх зацікавлення, розкриття їх здібностей, нахилів і талантів - 

ось неповний перелік цілей, які ставить перед собою педагогічний колектив 
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гімназії, використовуючи якомога більше різноманітних засобів і форм 

проведення виховної роботи. Найцікавіші з них такі: 

 тематичні зустрічі з письменниками, спортсменами, культурними 

діячами, представниками іноземних країн; 

 спільні заходи з Будинком дитячої творчості, Національною бібліотекою 

для дітей та юнацтва, громадськими організаціями та їх представниками 

(громадська ініціатива «Стій за дітей!», Рада ветеранів «Діброва», Фонд 

Олени Франчук «Анти СНІД»); 

 спільні заходи, до участі в яких активно залучаються як учні, так вчителі і  

батьки (конкурс-виставка «Барви осені», конкурс-фестиваль «Дві зірки», 

Туристичній зліт «Пізнай свій край – пізнай себе» та ін.); 

 брейн-ринги («Знавці спорту», «Турнір правознавців» та ін.) 

 творчі вечори і театральні вистави; 

 фотоконкурси («Мій Шевченківський район», «Осінь золота», «Шкільне 

життя у фокусі»); 

 презентації; фестивалі КВК; 

 екскурсійні програми (залучення до освітніх проектів «Пізнаймо рідний 

край разом» і «Культурний  пакет школяра»). 

Спостерігається тенденція до щорічного зростання кількості змістовних і 

різнопланових виховних заходів, які проводять класні керівники в класах,і 

заходів,спрямованих на ознайомлення учнів з культурною спадщиною Києва і 

України. У Києві учні із задоволенням найчастіше відвідують Київський 

академічний театр юного глядача на Липках,  Національний академічний театр 

російської  драми імені Лесі Українки, Національний музей  історії Києва, 

Національний музей історії України, Національний науково-природничий 

музей НАН України, Національний музей медицини України, Київський 

планетарій та ін., а також подорожують по Україні, відвідуючи міста: Умань, 

Львів, Переяслав-Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Ужгород, 

Чернігів, Одесу та ін. 

Співпраця з освітніми організаціями 

Вся виховна робота гімназії спрямована головним чином на формування 

соціальної активності її учнів, зокрема в таких напрямках як патріотичне 

виховання, профілактика правопорушень і жорстокого ставлення один до 

одного,  профілактики шкідливих звичок і та формування здорового способу 

життя. Саме з цією метою гімназія веде активну і плідну співпрацю з 

різноманітними освітніми організаціями, установами і службами столиці. 
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У звітній період серед заходів, які були проведені в співпраці з поданими 

вище закладами можна відмітити наступні:  

 Громадська ініціатива «Стій за дітей». Благодійна допомога дитячим 

будинкам України. Проект «Діти – дітям»; 

 Рада ветеранів мікрорайону «Діброва». Спільні заходи  героїко-

патріотичного  спрямування. Зустрічі з істориком-дослідником партизанського 

руху в Україні Дехтяренко Тетяною Олександрівною, виставка «Мужність не 

має віку», захід до Дня партизанської слави «Діти війни»; 

 Відділ кримінальної міліції у справах дітей Шевченківського району і 

служби МВС України. Зустріч учнів із офіцерами міліції; 

 Центр соціальних служб для дітей та молоді. Участь у тематичних 

тренінгах, інформаційні методичні матеріали, розробки, відеоматеріали, 

консультації; 

 Управління культури і заклади району. Гуртки Будинку дитячої 

творчості; 

 Шевченківського району та Центру творчості «Шевченківець» на базі 

гімназії, спільні заходи, відвідування профорієнтаційних заходів. 

Співпраця з 

установами, 

організаціями і 

службами району і 

Києва 

Громадська ініціатива 

 «Стій за дітей» 

Рада ветеранів 

мікрорайону «Діброва» 

Відділ кримінальної 

міліції у справах дітей 

Шевченківського району 

і службами МВС 

України. 

Служба у справах 

неповнолітніх 

Шевченківського 

району 

Центр соціальних 

служб для дітей та 

молоді 

Управління культури і 

заклади району 

Будинок дитячої творчості 

Шевченківського району 

Центр творчості 

«Шевченківець» 

Національна бібліотека 

України для дітей 

Київський палац для дітей та 

юнацтва 

Спортивні школи 
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Результатом проведеної виховної роботи є повна відсутність у гімназії 

учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, учнів, які потребують посиленої 

педагогічної уваги або учнів схильних до правопорушень, бродяжництва, 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин. Відсутні у гімназії 

діти, які знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ, діти з 

неблагополучних сімей. 

Шкільне самоврядування 

Протягом 2014-2015  н. р. організовано і проведено наступні заходи: 

23-го вересня в КПДЮ відбулась гра-

симуляція "Проект від А до Я" від 

лідерів-випускників ГО "MoKoLaD". 

Команди лідерів мали за годину 

створити власний проект на теми, які 

були вибрані за жеребкуванням. 

 

Районний конкурс «Пам’ятай, щоб 

жити» - Учні навчальних закладів 

Шевченківського району у різноманітних 

формах проявляють свою громадянську 

позицію. Цього разу голос молоді втілився у 

фестивалі-єдності. Гімназія № 172 «Нивки» 

зайняла 1 місце  у номінації відео «Україна – 

це ми» та 2 місце  у номінації «Вірш до України».   

13 жовтня 2014 року у лідерів РРС "Шарм" були виїзні збори, а саме 

екскурсія Сирецьким мікрорайоном. Екскурсія була наповнена новизною для 

учнів, не дивлячись на те що проходила у Бабиному Яру. Лідери дізналися 

факти, що були невідомі для них раніше: походження назв, історії пам'яток. Як 

гірко не було б, усі мають знати події минулих літ.  

Конкурс малюнків на асфальті. Такі теми: 1-4 «Осінь», 5-7 «Вітання з 

днем вчителя», 8-11 «Україна». 

Спортивно-масовий захід "Туристичні канікули". Під час заходу учні 

8-11 класів змагались у швидкості встановлення намету, складанні 

туристичного рюкзака, переправах по канатній смузі, в'язанні вузлів, 

спортивному орієнтуванні. 
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З 1 по 5 грудня в гімназії тривав Тиждень самоврядування. В рамках 

тижня були проведені такі традиційні заходи: 

- загальношкільна акція «Червона 

стрічка», в рамках відзначення 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

- День українських традицій, Конкурс 

на найдовшу дівочу косу "Коса - дівоча 

краса"; 

- фотоконкурс «Книга у нашому 

житті»; 

День самоврядування. 

 
 

В гімназії № 172 «Нивки» продовжує роботу 

благодійний проект «Діти – дітям», учні гімназії 

передали новорічні 

подарунки та іграшки для 

дітей-сиріт. Напередодні 

Дня святого Миколая за 

ініціативи Ради 

старшокласників гімназії 

№ 172 «Нивки» та за 

допомогою батьків, 

вчителів і учнів гімназії для дітей-сиріт та дітей, які 

позбавлені батьківського піклування, що 

знаходяться в зоні АТО на Сході України, було 

зібрано і, за допомогою військових та волонтерів, 

передано: дитяче харчування, одяг, іграшки, книжки, предмети дитячої гігієни. 

  Представники Ради учнівського самоврядування взяли участь у 

районному історичному фестивалі «Історія вулиці, де я навчаюсь». Президент 

гімназія № 172 «Нивки», Вероніка Рахуба перемогла у номінації 
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«Креативність». Також, президент  Ради учнівського самоврядування Рахуба 

Вероніка гімназій брала участь в соціальній акції «Подаруй захиснику серце!». 

 

Позаурочна виховна діяльність у Гімназії 

У гімназії №172 «Нивки» створено розгалужену систему гурткової 

роботи, яка охоплює художньо-естетичний, туристично-краєзнавчий, науково-

технічний, спортивний та інші предметні напрямки. Метою створення даної 

системи було задоволення інтересів і запитів учнів, розвиток їх творчого 

потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування. 

Вона спланована так, щоб сприяти становленню особистості як творця і 

проектувальника життя, гармонізації і гуманізації стосунків між учнями і 

педагогами, гімназією і родиною, керуючись ідеями залучення учнів гімназії до 

гурткової роботи за конкретними напрямками. Враховуючи індивідуальні 

освітні потреби учнів, передбачено групові та факультативні заняття. У гімназії 

працюють гуртки: 

Легка атлетика (2-4 кл) 

- Волейбол (6, 8 кл) 

- Математичний гурток (8 кл) 

- Гурток «Математичні родзинки» (7 кл) 

- Гурток «За лаштунками шкільного курсу 

математики» (7 кл) 

- Гурток «Прикладна математика (6, 10, 11 

кл) 

- Гурток з вивчення англійської 

мови «English World»  (5, 8 кл) 

- Гурток з вивчення англійської мови 

«Laser» (10 кл) 

- Гурток з вивчення англійської 

мови «English learners» (7 кл) 

- Гурток з вивчення англійської 

мови «LearnandPractice» (6, 7 кл) 

- Гурток з вивчення англійської мови «Be 

Smart» (6 кл) 

- Гурток з вивчення англійської мови «My 

English» (6 кл) 

- Гурток з вивчення англійської 

мови «MagicEnglish» (5 кл) 

- Гурток з вивчення англійської мови  

Smile (5 кл) 

- Гурток з вивчення англійської 

мови «HappyEnglish» (3 кл) 

- Гурток з вивчення англійської 

мови «Bookworms» (8 кл) 

- Туристичний гурток «Крокус» (7, 9 кл) 

- Фотогурток «У фокусі» (9, 10 кл) 

- Гурток «Світ крізь об'єктив» (7 кл) 

- Гурток «Квант» (7-8 кл) 

- Фізичний гурток (7 кл) 

- Гурток з вивчення української 

мови «Юні філологи» (5 кл) 

- Гурток з вивчення української 

мови «Юні мовознавці» (5 кл) 

- Гурток «Дивослово» (6, 7 кл) 

- Стежинками цікавої математики (9 кл) 

- Гурток «Ми і природа» (6 кл) 

- WEB-дизайн (9 кл) 

- Анімація (8, 11 кл) 

- Шкіряний м'яч (6, 7 кл) 

- Гурток «Олімп» (5, 6 кл) 

- Гурток «Мудра Сова» (5 кл) 

- Гурток «Мій Київ» (5 кл) 

- Програмування (10 кл) 

- Гурток «Зелена планета» (10 кл) 

- Хореографічний ( 5-7 кл) 

- Художній  гурток (3 кл) 

- Гурток «Палітра» (5-6 кл) 
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Учні мають можливість вибирати додаткові заняття та спецкурси для 

поглиблення знань у певній галузі. Наприклад, з англійської мови: 

 Література Великобританії й США 

 Бізнес-англійська 

 Основи перекладу 

Учасники гуртків часто є ініціаторами,організаторами, учасниками  і 

переможцями конкурсів, концертів і фестивалів, які проводяться  як у гімназії, 

так і в районі. Серед найбільших досягнень гуртківців хотілося б особливо 

відмітити: 

Передумовами для створення в гімназії дитячих творчих об’єднань була 

постійна робота із вдосконалення системи виховної роботи, залучення більше 

учнів до позакласної виховної роботи, створення більшої кількості 

різнопланових заходів, що будуть охоплювати більше учнівської молоді з  

метою розвитку їх творчих здібностей, виявлення обдарованих учнів, сприяння 

їх подальшому самовизначенню.  

 

Рада учнівського самоврядування. Завдяки активній участі членів 

самоврядування в підготовці та проведенні традиційних свят гімназії, виховних 

і урочистих заходів, Рада старшокласників  має міцну підтримку  адміністрації, 

педагогічного колективу та набула неабиякої популярності серед учнів. 

Так  щороку в гімназії проходить Тиждень самоврядування, в рамках 

якого учні гімназії організовують і проводять творчі акції, проекти, конкурси, 

виховні заходи, здобувають теоретичні і практичні навички та уміння 

управлінської діяльності. Крім того, вони беруть участь і здобувають перемоги 

не тільки у шкільних, а й у районних та міських заходах. Гімназисти брали 

активну участь у районних та міських етапах інтелектуального конкурсу 

«Інтелект турнір». 

Але найбільшим досягненням Ради старшокласників можна вважати 

благодійний проект «Діти-дітям», який вони започаткували у 2012 року і метою 

якого стала співпраця з благодійними організаціями Києва і України та 

допомога дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. У 

рамках проекту за допомогою батьків, учнів і вчителів, представники гімназії 

відвідали спеціальну загальноосвітню школу-інтернат с. Великополовецьке, 

Сквирського району, Київської області та зробили дітям подарунки до Дня 

Святого Миколая. 
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Редакція газети «LifeStream». 

Завдяки професійним консультаціям і 

роботі, проведеній з редакційною групою 

газета змінила формат на дійсно сучасний і 

професійний. З’явились нові рубрики, які 

висвітлюють найбільш актуальні та цікаві 

теми для сучасної учнівської молоді.  

У 2014-2015 н. р. було випущено 2 номери. 

Редакція газети взяла участь у районному 

етапі конкурсу «Прес-код». 

Робота з батьками 

Необхідна умова успішного виховання сучасної молоді – моральний 

авторитет батьків, їхня чуйність, взаємоповага і взаєморозуміння. Тому велике 

значення мають особистий приклад батьків, етика взаємостосунків у сім'ї , 

сімейний мікроклімат, традиції. Ось чому, працюючи з батьками, педагогічний 

колектив гімназії вважає першочерговим завданням налагодженням міцного 

зв’язку «батьки-гімназія», який базується на плідній співпраці. Такий зв’язок 

можливо встановити тільки через безпосереднє залучення батьків до 

навчально-виховного процесу в навчальному закладі. У гімназії №172 «Нивки» 

поставлене завдання реалізується за допомогою таких засобів:  

 через офіційний сайт гімназії www.gimn172.kiev.ua. 

Крім того, що батьки можуть в будь-який час переглянути останні новини 

з життя гімназії, ознайомитись з програмою розвитку навчального закладу, 

останніми новітніми розробками педагогічного колективу, досягненнями її 

учнів, в окремому розділі «Батькам» вони можуть отримати всю необхідну 

інформацію для підготовки дітей до школи.  

 

 через електронну систему «Щоденник». 

За допомогою даної програми батьки можуть в on-line режимі через 

персональний код доступу отримати інформацію про поточні оцінки своєї 

дитини, пропуски уроків без поважної причини, домашні завдання, поради і 

побажання вчителів. Також кожен учень 11 класу зміг скористатися даною 

системою і пройти пробні on-line тести ЗНО. 

 

http://www.gimn172.kiev.ua/


74 

 

 через безпосереднє залучення батьків до навчально-виховного 

процесу. 

Так, наприклад, до проведення різноманітних загальношкільних заходів, 

таких як: відкриття «Малих Олімпійських Ігор», щорічний туристичний зліт 

«Пізнай свій край – пізнай себе», виставка-конкурс «Барви осені», конкурсна 

програма-фестиваль «Дві зірки», посвята в гімназисти. 

Залучаються батьки до проведення тематичних виховних годин, вечорів, 

дискусійних клубів. Тематика виховних заходів різноманітна, але найбільша 

увага приділяється профілактичній і профорієнтаційній роботі. 

Плідна співпраця батьківської громадськості з методичним об’єднанням 

класних керівників. Проведення спільних засідань.  

За кошти батьків два рази на рік учні гімназії оздоровлюються в дитячому 

оздоровчому таборі «Зачарована долина» Закарпатської обл. 

Доцільним, як показує практика, є залучення батьків до проведення 

різноманітних екскурсій і виїзних виховних заходів. 

Проведення дня відкритих дверей для батьків першокласників.  
 

Відзначимо два проекти, які стартували в гімназії тільки завдяки 

підтримці батьків. 

У межах благодійного проекту «Діти - дітям» з 2013 по теперішній час 

гімназія співпрацює з благодійною ініціативою підтримки дітей, позбавлених 

батьківської опіки, "Стій за дітей!", мета якої привернути увагу громадськості 

та меценатів до проблем дітей позбавлених батьківського піклування та потреб 

вихованців дитячих будинків. У рамках співпраці та за допомоги батьків, учнів 

і вчителів, представники гімназії відвідали спеціальну загальноосвітню школу-

інтернат с. Великополовецьке, Сквирського району, Київської області та 

зробили дітям подарунки до Дня Святого Миколая.  

Не можна оминути і той факт, що шкільна газета “LifeStream” отримала 

нове обличчя теж за ініціативи батьків, які взяли активну участь у підготовці,  

формуванні і виготовленні нового формату газети. 

Профорієнтаційна робота з учнями 9-х, 11-х класів 

У профорієнтаційній роботі ми виходимо з того, що вибір професії є 

таким же природнім етапом розвитку кожної людини, як і перший крок або 

перші слова. Для того, щоб зробити цей вибір, необхідно аналізувати свої 

можливості, схильності, знання, бути здатним прийняти рішення і діяти на 

основі свідомого вибору. Саме на вирішення цих проблемних питань 

спрямована профорієнтаційна робота у гімназії «Нивки». 
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Психологічною службою гімназії проводиться систематична та 

планомірна робота з профорієнтації учнів випускних класів, а саме:  

 діагностичне тестування учнів за методиками ДДО (Клімова), ОДАНІ-2 

(Федоришина, Карпіловської), ОПС (Голанда), ШТРР (Комінко, Уніят), 

професійної спрямованості учнів, схильності до різних типів професій, 

визначення професійних переваг; 

 відвідування профорієнтаційних заходів у бібліотеках міста; 

 відвідування учнями 9-х, 11-х класів днів відкритих дверей навчальних 

закладів міста Києва; 

 відвідування загальноміської виставки «Освіта України»; 

 робота з профорієнтаційним терміналом; 

 проведення класних годин з учнями 9-х, 11-х класів за темами: 

«Знайомство з професіями», «Я і мій вибір професії», «Шляхи, які ми 

обираємо», «Світ професій», «Що я знаю про працю підлітків?», «Правові 

поради молоді»; 

 індивідуальні та групові консультації шкільного психолога з 

профорієнтації; 

 цільові зустрічі зі спеціалістами, відвідування центрів довузівської 

підготовки; 

 огляд літератури з профорієнтації для учнів 

 проведення різноманітних екскурсій у музеї, на виставки, які націлені 

на профорієнтацію; 

 оформлення профорієнтаційного стенду плакатами та листівками, що 

презентують коледжі, ліцеї, професійні та вищі навчальні заклади міста Києва.  

 

Аналіз результатів діагностики учнів 9-х класів вказує на розподіл 

професійних галузей за їх вибором. А саме: 46% – це професії групи «Людина 

та художній образ», 24% - професії групи «Людина – людина», 19% - професії 

групи «Людина – знакова система», 7% - професії групи «Людина – техніка», 

5% – професії групи «Людина – природа». 

Вибір професійної галузі учнями 9 класів

Людина та художній образ

Людина- людина

Людина – знакова система

Людина – техніка

Людина – природа

 
Дещо іншим є розподіл вибору між групами професій учнів 11-го класу. 

Так, 51% випускник обирає професії групи «Людина та художній образ», 20 % - 
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професії групи «Людина – людина», 10% - професії групи «Людина – знакова 

система», 18% - професії групи «Людина – техніка», 1% – професії групи 

«Людина – природа». 

Діяльність піклувальної ради 

У 2014 - 2015 н. р. продовжувала працювати піклувальна рада гімназії в 

такому складі: голова - Ліснича В.М.; члени піклувальної ради – 

Харитонова Т.Г., Дідківська Л.А., Чиренко Н.В., Матюшко Є.Б., Карабчук Р.В., 

Полонський О.О. Засідання піклувальної ради збирається один раз на 

квартал. Напрямки роботи ради - зміцнення матеріально-технічної бази 

гімназії, матеріальна та моральна підтримка вчителів, обдарованих учнів та 

учнів із соціально незахищених сімей, об'єднання зусиль у вирішенні 

проблем гімназії. 

На першому засіданні піклувальної ради було розроблено план 

допомоги школи, який складається з кількох розділів: 

1) заходи з підготовки школи до нового навчального року (поточний 

ремонт, переобладнання навчальних кабінетів, оздоблення приміщень тощо); 

2) заходи із зміцнення матеріальної бази школи (придбання ТЗН, 

канцтоварів, медикаментів, спортивно-туристичного інвентарю, проведення 

передплати періодичних та навчально-методичних видань, допомога у 

забезпеченні підручниками); 

3) допомога в організації та проведенні загальношкільних свят 

(новорічні подарунки для учнів, запрошення на новорічні ялинки, білети в 

цирк, на театральні вистави, подарунки першокласникам та випускникам 

школи, нагороди та цінні подарунки медалістам і призерам олімпіад тощо); 

4) підтримка обдарованих учнів та дітей пільгових категорій 

(матеріальна підтримка, пільгове оздоровлення); 

5) контроль за надходження і витратами коштів, що надійшли від 

депутатів та спонсорів; 

6) контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм школи: 

закупівля миючих засобів, оновлення інвентарю для прибирання приміщень 

і території школи. 



77 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я 

учасників навчально-виховного процесу 

Соціальний паспорт гімназії 

Таблиця. Кількість учнів пільгових категорій, які навчалися в гімназії 

№ 172 «Нивки» протягом  2014-2015 рр. 

 

Навчальни

й рік 

Кількість 

дітей з 

багатодітни

х сімей 

Кількіст

ь дітей-

інвалідів 

Кількість 

дітей, які 

постраждал

и в наслідок 

ЧАЕС 

Кількість дітей під 

опікою 

Кількість 

дітей 

напівсирі

т 

Кількість 

дітей, 

батьки 

яких 

загинули 

під час 

виконанн

я 

службови

х 

обов’язків 

Сирот

и 

Позбавлені 

батьківськог

о піклування 

2014-2015 25 13 33 3 3 16 0 

Систематично проводилося обстеження житлово-матеріальних умов та 

забезпечувався юридичний захист дітей даних категорій. 

Безпека життєдіяльності, профілактика травматизму 

Заходи щодо профілактики травматизму в гімназії 

№ Назва заходу Термін Відповідальний 

1 Аналіз травматизму учнів та  педагогічних 

працівників (педрада) 

серпень  

2014 р., 

червень 2015 

Грищенко Н.О. 

2 Аналіз причин травматизму учнів (батьківські 

збори) 

вересень - 

листопад 2014, 

квітень - 

травень 2015 

кл. керівники 

3 Вступні та повторні інструктажі  з учнями вересень  

2014 

кл. керівники 

4 Цільові інструктажі перед проведенням екскурсій постійно кл. керівники 

5 Інструктажі з учнями в кабінетах підвищеної 

небезпеки 

вересень -  

травень 

зав. кабінетом 

6 У рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!» - 

виховні години, зустріч з представниками ДАІ  

вересень - 

квітень   

кл. керівники 

7 Театральна вистава для учнів 1-6 класів театру 

«Теремок»: «Правила дорожнього руху у 

великому місті» 

квітень-

травень 

кл. керівники  

1-6 класів 

8 Проведені бесіди, диктанти, інструктажі на 

передодні канікул з правил дорожнього руху, 

жовтень, 

грудень 2014 

кл. керівники 
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електричної, пожежної безпеки,правил поведінки 

в громадських місцях, на транспорті та біля 

водойм. 

9 Практично відпрацьована евакуація учнів та 

медпрацівників з приміщення школи (в рамках 

проведення тижня безпеки життєдіяльності учнів) 

та дня ЦЗ 

вересень 

грудень 

2014 р., 

квітень 2015 

адміністрація школи 

та педагогічні 

працівники 

10 Проведення виставки малюнків та плакатів. 

Присвячені  місячнику: «Увага! Діти на дорозі!»; 

«тижня безпеки життєдіяльності учнів» та дня 

ЦЗ. 

січень – 

лютий 2015 р., 

квітень 2015 р 

Тарасюк І.С. 

11 Обстежено спортивне обладнання в спортзалі та 

на спортмайданчиках для роботи пришкільного 

табору 

серпень 2014, 

травень 2015 

комісія  

12 Проведено брейн-ринги для учнів 9-х класів «Чи 

знаєш ти правила дорожнього руху?» 

грудень 2014, 

березень 2015 

кл. керівники 9-х 

класів 

13 Проведені виховні години з учнями 1-11 класів 

про вибухонебезпечні предмети 

вересень 

2014 р., 

квітень 2015 

кл. керівники 1-11 

класів 

14 Проведено конкурси на кращу презентацію з 

правил дорожнього руху. 

вересень 

2014 р., 

травень 2015 

9-11 класи 

15 Проведено конкурси на кращу презентацію «Мої 

дії в небезпечних ситуаціях» 

жовтень - 

листопад 

2014 р., 

квітень 2015 

8-11 класи 

 

Виробничій та побутовий травматизм серед учителів гімназії протягом 

навчального року відсутній. Травматизм учнів під час навчально-виховного 

процесу – 1 випадок у І півріччі 2014-2015 н. р. Зафіксовано 7 випадків 

травмування учнів у побуті. 

Організація харчування та медичного забезпечення учнів 

На підставі чинного законодавства, з метою повноцінного харчування, 

збереження здоров’я та поліпшення 

здоров’я дітей пільгових категорій у 

гімназії за рахунок бюджетних коштів 

організоване безкоштовне гаряче 

харчування учнів 1 – 4 класів та дітей 

окремих пільгових категорій (діти - 

сироти та діти, які перебувають на 

диспансерному обліку та за висновками 

медичних комісій потребують 

дієтичного харчування). 
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Штат харчоблоку укомплектовано: завідуюча виробництвом, кухар, 

посудомийниця. Харчоблок їдальні включає в себе: обідній зал – (100 місць), 

гарячий цех, м’ясорибний цех, овочевий цех, холодний цех, мийна столового 

посуду. Харчоблок їдальні оснащений: електроводонагрівач проточний, зонт 

витяжний основний, картоплечистка, мікрохвильова піч, марміт універсальний, 

машина тістомісильна, машина універсальна кухонна, морозильний ларь, 

м’ясорубка, овочерізка, плита електрична – 2, посудомийна машина, сковорода 

електрична, електродуховка модульна, шафа холодильна – 2, ваги товарні 

електронні – 3, вентилятор витяжний. 

Систематично контроль за якістю харчування учнів у шкільній їдальні 

здійснює комісія громадського контролю, до складу якої входять:  

 директор гімназії, 

 голова батьківського комітету, 

 заступник директора з НВР відповідальний за організацію харчування,  

 інспектор з організації харчування, 

 медична сестра, 

 завідуюча виробництвом, 

 представники батьківського комітету. 

Робота їдальні знаходиться під постійним контролем адміністрації 

гімназії, районного управління освіти, СЕС Шевченківського району.  

Медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників 

Медичне обслуговування дітей школи 

забезпечує дитяча поліклініка №5 

Шевченківського району. У школі працює 

медична сестра Вовк О.І. за графіком, 

затвердженим адміністрацією школи і 

погодженим із головним лікарем дитячої 

поліклініки.  

 Медичний кабінет знаходиться на 

третьому поверсі та обладнаний згідно з вимогами: робочий стіл, холодильник, 

кушетка, медична шафа для ліків, шафа для медичних документів, медичний 

металевий стіл для проведення щеплень. У ньому є необхідне медичне 

устаткування для надання першої долікарської допомоги, лікувальні засоби та 

медикаменти (прилад вимірювання росту, ваги, прилад для визначення зору, 

апарат для вимірювання тиску). 
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Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення 

додаткових коштів 

Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для 

покращення матеріально-технічної бази 

Фінансування ШРДА: 

- реконструкція даху будівлі з просоченням дерев’яних конструкцій 

вогнетривкою сумішшю; 

- придбання підручників; 

- оплата енергоносіїв; 

- оплата праці педагогічного колективу та технічного персоналу. 

Кошти благодійного фонду «Розвиток гімназії № 172 «Нивки» 

та спонсорів 

Платні послуги не надаються. Гімназія № 172 «Нивки» співпрацює з 

благодійним фондом. За допомогою благодійного фонду та за підтримки 

батьківського комітету було зроблено косметичний ремонт шкільних 

приміщень, класних кімнат, ремонт та натирання підлоги; придбано шкільні 

меблі; зроблено ремонт технологічного обладнання (плити, посудомийна 

машина, жарочна шафа); проведено весняний та осінній благоустрій (закупівля 

інвентарю включно); проводиться систематичне обслуговування офісної 

техніки (заправка принтерів, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, 

закупка канцтоварів); вивіз побутового та будівельного сміття; забезпечення 

медичного кабінету; придбання миючих та дезінфікуючих засобів та інвентарю 

для прибирання; заміни опору, чистка каналізації, ремонт труб, заміна кранів та 

раковин; замінені розбиті склопакети у вікнах; також кошти витрачено на 

господарчі товари (замки, провід, стартери, лампи). 

Охорона гімназії здійснюється приватним підприємством «Північна 

охоронна конфедерація», встановлено та обслуговується «тривожна кнопка». 

Також придбано: 

 проектори з кріпленнями – 4, 

 дошки у класні кімнати – 2, 

 класні куточки для молодшої школи та стенди – 12, 

 телевізори для кабінетів англійської мови – 2, 

 спортивні мати – 4 од. 
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Форми контролю за Гімназією № 172 «Нивки» з боку органів 

державної виконавчої влади та органів управління освітою 

Оперативно школа перевірялась з таких питань: 

1) підготовка гімназії до нового навчального року; 

2) дотримання технологій моніторингових досліджень з української мови; 

3) дотримання правил проведення інвентаризації; 

4) перевірка гурткової роботи секцій МАН; 

5) перевірка стану харчування; 

6) оперативний контроль з обліку матеріальних цінностей; 

7) перевірка готовності дитячого табору; 

8) дотримання санітарно-гігієнічних вимог у пришкільному таборі, 

організація харчування; 

9) перевірка мовної школи при таборі відпочинку; 

10) контроль відвідування учнями гімназії; 

11) стан цивільної оборони в гімназії; 

12) організація роботи з профілактики травматизму; 

13) діяльність учителів, що атестуються; 

14) стан техніки безпеки в гімназії; 

15) Шевченківський відділ Оболонського міжрайонного управління 

держсанепідемслужби у місті Києві – планова перевірка; 

16) Шевченківське РУГУ МНС України в м. Києві – планова перевірка; 

17) Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу – моніторингові 

дослідження. 

 

Директор гімназії   Г. Новоселецький 

 


