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Звіт  

директора НВК «Ерудит»  

на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, 

ради, піклувальної ради та громадськості 

 

У своєму виступі я проведу стислий проблемно-орієнтований аналіз 

освітньої ситуації в НВК за минулий навчальний рік і окреслю педагогічну 

стратегію на 2021-2022 навчальний рік. 

Як директор закладу освіти у своїй діяльності протягом звітного періоду я 

керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» (зі змінами),  «Про внесення змін до законодавчих 

актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу», Положенням про загальноосвітній навчальний 

заклад, законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, 

актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту освіти і науки молоді та спорту м. Києва, відділу освіти 

Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, інших центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими 

документами, які визначають порядок організації навчально-виховної роботи в 

загальноосвітніх закладах, і враховуючи вимоги додержання Державного 

стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної 

середньої освіти, Концепції профільного навчання щодо організації 

навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

НВК “Ерудит” у 2020-2021 н.р. працював у режимі розвитку, активно 

впроваджував у навчально-виховний процес розробки провідних вітчизняних 

науково-педагогічних шкіл. Колектив закладу чітко усвідомлював траєкторію 

свого розвитку, добре уявляв мету, до якої необхідно рухатися. Аналіз освітньої 

ситуації за минулий навчальний рік підтверджує правильність обраного вектора 

розвитку НВК “Ерудит”. 

За минулий навчальний рік педагогами нашого закладу зроблено чимало. 

Про це свідчать здобутки нашого педагогічного колективу, окремих учителів, 

результати ДПА учнів 9 та 11 класів, хороші результати ЗНО випускників, 

успішний 100% вступ випускників до вищих навчальних закладів, перемоги 

учнів на предметних олімпіадах, МАН, різноманітних конкурсах, професійні й 

особисті досягнення гімназистів, достатньо високий попит в освітніх послугах 

закладу в місті. 

НВК «Ерудит»  – це педагогічна система, головною відмінністю якої є 

підвищений рівень змісту освіти, де забезпечені більш широкі можливості для 

розвитку та творчої самореалізації суб’єктів освітнього процесу                 

шляхом побудови  індивідуальної освітньої траєкторії розвитку та навчання 

учнів. 
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Моніторинговий аналіз усіх сфер освітньої діяльності НВК за минулий 

навчальний рік показав позитивну динаміку та дозволив визначити його 

основні конкурентні переваги. До їх числа слід віднести: 

1. У 2020-2021 навчальному році діяльність педагогічного колективу була 

спрямована на виконання чинного законодавства України в галузі освіти. 

2. Педагогічний колектив успішно реалізував основні положення Концепції й 

Статуту НВК «Ерудит». 

3. НВК укомплектований висококваліфікованими педагогічними кадрами, які 

мотивовані на роботу в режимі розвитку закладу,  здатні забезпечувати 

достатній рівень якості викладання з урахуванням змін, що відбуваються в 

суспільстві й сфері освіти. 

4. Забезпечена позитивна динаміка рівня навчальних досягнень та рівня 

розвитку учнів. 

5. Сформована культура управління, що сприяє подальшому розвитку й 

удосконаленню державно-громадського управління закладом (рада, 

піклувальна рада, педрада, учнівське самоврядування). 

6. Виконана значна робота з удосконалення нормативно-правової бази, внесені 

зміни й доповнення до існуючих локально-нормативних актів НВК 

«Ерудит». 

7. Створена система вдосконалення професійної майстерності вчителів, 

постійно підвищується професійний рівень педагогів через курсову 

перепідготовку, самоосвітню діяльність, практику використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє створенню умов для 

оволодіння інноваціями в освіті педагогічним колективом. 

8. За минулий навчальний рік зросла педагогічна активність учителів, 

підвищилося прагнення до творчої діяльності, участі в інноваційних 

проектах, у зв’язку з чим зросла кількість матеріалів учителів НВК, 

опублікованих у фахових виданнях, та число учнів, які брали участь у 

заходах інтелектуального навантаження. 

9. Упроваджуються в практику роботи закладу нові педагогічні технології, 

особливо успішно вирішено питання інформаційно-комунікаційних 

технологій на уроках та в системі додаткової освіти. 

10. Постійно поповнюється та зазнає модифікацій інформаційно-методичне 

забезпечення закладу: розширені можливості використання електронної 

пошти й Інтернет-ресурсів, сайтів, бібліотечний фонд зріс на 35%, кількість 

програмних електронних засобів навчального призначення – на 5,2%, 

виписується періодична науково-педагогічна преса з усіх предметів. 

11. Створені умови для безпечного проведення навчально-виховного процесу. 

12. Функціонування НВК характеризується стабільністю режиму розвитку; 

інноваційні процеси, які проходять на даний час у закладі, пов’язані зі 

створенням умов для роботи з обдарованими учнями та використанням 

електронних носіїв інформації для індивідуалізації навчальної діяльності. 

13. Педагогічний, учнівський та батьківський колективи закладу вдало 

реалізують кращі аспекти розвитку освіти в рамках інноваційного проекту 

“Школа повного дня”. 
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14. Модернізована модель навчального плану, яка дозволяє реалізувати 

підвищену якість освіти в окремих освітніх галузях і спрямована на 

формування інформаційної та комунікативної компетентності учнів. 

15. Забезпечуються міжнародні вимоги до побудови освітньої траєкторії дітей із 

високими інтелектуальними здібностями, створений необхідний 

педагогічний та психологічний супровід, передбачена підтримка 

інформаційним середовищем і навчальним обладнанням. 

16. Створені НМК з урахуванням нових вимог до навчального процесу й 

соціального замовлення суспільства, які успішно використовуються 

вчителями на уроках і сприяють підвищенню рівня навчально-виховного 

процесу. 

17. Вибудована система додаткової освіти з різноманітних напрямків і 

забезпечено співробітництво та співтворчість учителів і учнів у процесі 

навчальної й позаурочної діяльності. 

18. Створений медіапростір НВК з метою найбільш повного використання 

інформаційних ресурсів різного виду. 

19. Створена система моніторингу навчально-виховного процесу, яка успішно 

використовується в управлінні якістю освіти. 

20. Зросла роль предметних кафедр в організації науково-педагогічної, науково-

дослідницької роботи з учителями. 

21. Створена матеріально-технічна база для навчання й виховання учнів, що 

постійно модернізується й поповнюється новими сучасними навчально-

наочними посібниками та приладами. 

22. Стратегічні орієнтири закладу відповідають стратегічним орієнтирам 

державної освітянської політики. Потенціал НВК може й повинен 

використовуватися в інтересах модернізації освіти в цілому. 

23. Експериментально-проектна тема закладу “Проектування й діагностика 

якості освіти вгімназії як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення 

конкурентоздатності” є актуальною й новаторською для української системи 

освіти. 

24. НВК «Ерудит» є реальним експериментальним майданчиком із 

відпрацювання інноваційних технологій і нового змісту освіти, що викликає 

зацікавленість керівників галузі освіти м. Києва та України. 

25. У НВК ефективно діє методичний кабінет, у якому зібрані портфоліо всіх 

педагогів, методичні посібники й публікації вчителів, творчі, проектні та 

дослідницькі роботи учнів, гімназійні видання. 

26. НВК «Ерудит» має позитивний імідж, постійно зростає його популярність. 

Позитивну динаміку показують щорічні опитування соціуму, батьків, учнів 

та випускників закладу з питань, що стосуються освітнього закладу.   

27. НВК «Ерудит» як загальноосвітній заклад відчуває на собі весь комплекс 

проблем, пов’язаних з інституційною кризою загальної середньої освіти: від 

неефективності організаційно-правових форм навчальних закладів до 

недосконалості фінансових схем, форм оплати праці, критеріїв 

результативності тощо. Тому в межах закладу не припиняються пошуки 

ефективних шляхів вирішення подібних проблем.  
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28. Реалізуються прогресивні ідеї навчання, морального виховання, 

інтелектуального розвитку шляхом гуманізації змісту освіти. 

29. Розробляються авторські програми й електронні навчально-методичні 

комплекси. 

30. Реалізується цілісна програма діагностики та психологічного супроводу 

кожного учня. 

31. Організовано цілеспрямовану, багатоаспектну й усебічну діяльність учнів у 

контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих 

можливостей. 

32. Створеним освітнім простором НВК передбачено вивчення української, 

англійської (поглиблено), німецької або французької (на вибір) мов, систему 

індивідуальних занять та консультацій. 

33. Здійснюється системний підхід до аналізу й планування роботи закладу. 

34. Важливим досягненням педагогічного колективу є той факт, що 100% 

випускників вступають до вищих навчальних закладів. Палітра 

спеціальностей та вищих навчальних закладів, обраних випускниками,  

різноманітна. 

35. Склалася система виховної роботи, яскравим показником якої є рівень 

вихованості учнів (спокійні та доброзичливі стосунки в класних колективах, 

низька кількість дисциплінарних порушень серед учнів, відсутність 

протиправних дій, підвищення культури спілкування та поведінки учнів під 

час масових загальногімназійних заходів). 

36. Збережені традиції НВК, які формують його обличчя. Вони стали 

невід’ємною частиною виховної роботи, засобом єднання дітей та дорослих. 

37. Широко впроваджується система підтримки учнів, які мають проблеми в 

навчанні. 

38. Освітній простір закладу характеризується інтелектуальним спрямуванням 

(широке та успішне представлення учнів на предметних олімпіадах, МАН, 

різноманітних конкурсах, змаганнях, турнірах), які розвивають науковий 

потенціал учнів. 

39. НВК «Ерудит» є єдиним колективом зі своїм різноманітним культурним 

життям (екскурсії, відвідування музеїв, театрів, поїздки та походи, які не 

лише цікаві й пізнавальні, але й допомагають учням краще пізнати одне 

одного, згуртуватися, проявити свої особистісні якості). 

40. Приміщення НВК «Ерудит» нове, красиве, естетичне, сучасне, навчальні 

приміщення теплі, затишні, зручні, комфортні й відповідають санітарно-

гігієнічним нормам. 

41. У колективі створено комфортний психологічний мікроклімат, плекається 

теплота взаємовідносин, повага гідності кожної дитини. Діє система 

морального заохочення учнів, морального та матеріального заохочення 

педагогічних працівників, турбота про їх фізичний стан, здоров’я. 

42. Педагогічний колектив розуміє значимість завдань, які стоять перед 

сучасною школою й освітою, усвідомлює необхідність нових підходів до 

навчання в умовах, що постійно змінюються, і переходу на інший рівень 

навчання. 
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43. Освітнє середовище НВК спрямоване на формування в учнів і педагогів 

ідеології здоров’я як життєвої необхідності. 

44. Наш заклад – це світ дитинства, щастя, творчості, де панують комфортні 

стосунки між усіма учасниками освітнього процесу. 

Основними критеріями ефективності освітньої системи НВК «Ерудит» є: 

 задоволеність учнів участю в житті закладу, класу та в загальношкільних 

заходах; 

 рівень інтерпретації, уміння вести конструктивний діалог; 

 позитивні зміни в характері взаємовідносин «учень-учень», «учень-батьки», 

«учень-учитель», «учитель-батьки»; 

 рівень професійної майстерності вчителя й участь його в дослідницькій, 

творчій діяльності; 

 участь батьків, учнів, учителів в управлінні НВК, демократизація шкільного 

життя. 

У закладі здійснюється навчання, пріоритетом якого є самоцінність 

кожного учасника навчально-виховного процесу. Тому діяльність закладу 

ґрунтується на таких засадах, як: 

- довіра й взаємоповага учнів, педагогів, батьків та партнерів закладу; 

- психологічний комфорт для всіх учасників освітнього процесу; 

- самоорганізація учнівського колективу й колективу вчителів; 

- свобода творчості учнів і вчителів; 

- співпраця педагогічного та учнівського колективів; 

- наступність у формуванні педагогічного колективу з числа випускників 

гімназії. 

Така філософія закладу передбачає включення особистісного досвіду 

учня в навчально-виховний процес, зміну орієнтації педагога з позиції 

інформатора, контролера на позицію координатора. 

Сутність підходу до учнів у нашому закладі характеризується такими 

критеріями: 

- визнанням їхньої унікальності й неповторності; 

- повагою їх гідності; 

- прийняттям їх цілей, запитів, інтересів; 

- створенням умов для їхнього максимального розвитку на основі всебічного 

педагогічного аналізу успіхів, досягнень та проблем. 

 

І. Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості 

загальної середньої освіти (охорони навчання дітей шкільного віку, 

продовження навчання випускників 9 класів у порівнянні за  останні 3 

роки) 

 

Згідно з перспективним планом роботи НВК “Ерудит”, Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, освітньою 

програмою закладу, реалізуючи науково-методичну проблему “Проектування й 

діагностика якості освіти в гімназії як ресурс її інноваційного розвитку й 

зміцнення конкурентоздатності”, усі зусилля адміністрації та педагогічного 
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колективу були спрямовані на розвиток дитини як вільної, відповідальної й 

творчої особистості на основі гуманізації навчання й виховання, варіативності 

програм, підручників, використання інноваційних технологій, елементів 

дистанційного навчання індивідуалізації навчально-виховного процесу, 

формування здорового способу життя. Основна увага приділялася підвищенню 

освітнього потенціалу педагогів та гімназистів за рахунок удосконалення 

співробітництва з вищими навчальними закладами міста, науково-методичним 

центром Солом’янського району та Київським університетом   імені Бориса 

Грінченка, учнів та вчителів залучення до науково-дослідницької та пошуково-

експериментальної роботи. У НВК «Ерудит» м. Києва створені всі умови для 

реалізації інноваційних творчих процесів, що є запорукою постійного 

професійного зростання педагогів, а також підвищення рівня навчальних 

досягнень учнів. 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів 
 

 На початок 2020 – 2021 н.р. станом на 05 вересня у 1 – 4 класах навчалося 

423  учні. На кінець року в школі I ступеня навчалося 429 учні  

Клас На початок року На кінець року 

1 – А 35 35 

1 – Б 37 37 

1 - В 34 32 

2 – А 35 36 

2 – Б 38 38 

2 – В 38 38 

3 – А 31 32 

3 – Б 34 34 

3 – В 34 34 

3 – Г  35 35 

4 – А 37 39 

4 – Б 35 39 

Усього 423 429 

  

 9 учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджено 

похвальним листом «За високі досягнення в навчанні» 

 

Клас Класово

д 

Прізвище, ім’я учнів 

4 – А  

  

Чумак 

Я.О. 

1. Довгополий Святослав Сергійович 

2. Коваль Софія Андріївна 

3. Макарчук Ілля Володимирович 

4. Сологуб Владислава Євгенівна 

5. Шевчук Тетяна Артемівна 

4 – Б  Маркєло

ва О.І. 

1. Жилєнков Лук’ян Іванович  

2. Даценко Матвій Андрійович 

3. Коваль Артем Олександрович   

4. Шевченко Ярослав Віталійович   
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Клас Кількіст

ь учнів 

Високий 

рівень 

Достатні

й 

рівень 

Середні

й рівень 

Початко

вий рівень 

4 – А 39 5 21 13 - 

4 – Б 39 4 29 5 1 

Усього  78 9 50 18 1 

 

 За підсумками 2020 – 2021 навчального року закінчили на: 

- високому рівні -  9  учнів (12%); 

- достатньому рівні - 50 учнів (64%); 

- середньому рівні - 18 учнів (23%); 

- низькому рівні - 1 (1%) учень.   

Учні 1 – 2 класів не оцінювалися. 

  Середній рівень навчальних досягнень тільки з одного предмета показали    

2 учні, що становить 1,4 %. 

Кла

с 

Класовод Прізвище, ім’я учнів 

4 – А  Чумак Я.О. Шестак В. 

4 – Б  Маркєлова О.І. Немає  

 

 

Порівняння якісної структури навчальних досягнень (у діаграмі) 

за 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2021 - 2021 рр. 

 (високий рівень, мають 1 оцінку середнього рівня) 

 

 
Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 

№630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про переведення 

єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» 

від 25 березня 2020 року № 338-р, пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу IV 

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за 

№8/32979, наказу  Міністерства освіти і науки України «Про звільнення від 

проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році» 

від 03.03.2021 року №273 та з метою організованого завершення 2020/2021 

навчального року  учні 4 класів звільнено від проходження державної 

підсумкової атестації. 

Переведено до 5 класу основної школи 78 учнів. 

Виходячи з аналізу навчальних досягнень учнів 4 класів (1 – 3 класи 

оцінювалися вербально), слід вказати на те, що якісний показник знань 

стабільний. Це є можливим завдяки тому, що відбувається посилення вимог до 

навчальних досягнень молодших школярів, використовуються можливості 

школи повного дня для індивідуальної роботи з учнями, упроваджуються 

вимоги й стандарти Нової української школи, здійснюється доукомплектація  

дидактичного комплексу навчальних кабінетів, використовується інформаційно 

– комп’ютерне навчальне програмне забезпечення, створюються умов для 

професійного зростання кожного вчителів, ведеться робота з молодими й 

малодосвідченими вчителями. 

На кінець року в 5-11 класах НВК навчається 441 учень. Із них високий 

рівень навчальних досягнень мають 82 учні (19%), високий та достатній – 368 

учнів (83%), 22 учні (5%) мають лише 1 оцінку середнього рівня. 

Спостерігається стабільно високий рівень  навчальних досягнень учнів. 

 

Порівняльна діаграма  

навчальних досягнень учнів (високий рівень) 

 

 
 

https://osvita.ua/legislation/other/52125/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63274/
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 У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів, які мають 

навчальні досягнення високого рівня, збільшилася  на 3%. 

 Загальний показник рівня якості навчальних досягнень учнів збільшився 

на 10%. 

 

 
 

 

Моніторинг державної підсумкової атестації в 9 класі 

 
№ 

п/п 

Показники Навчальний рік 

2015-2016 2016/2017 2017/2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

К-ть  %  К-

ть  
К-ть % К-ть % % К-ть % К-сть  % 

-1 Кількість учнів 9 класів, які 

здавали державну підсумкову 

атестацію 

47 97 44 98 34 33 100 100 - - - - 

Із них мають:             

- високий рівень навчальних 

досягнень 

12 26 9 20 15 8 24 25 - - - - 

- достатній рівень навчальних 

досягнень 

31 66 33 75 16 25 76 50 - - - - 

- середній рівень навчальних 

досягнень 

4 8 2 5 3 - - 25 - - - - 

- низький рівень навчальних 

досягнень 

- - - - - - -  - - - - 

2 Отримали свідоцтво з 

відзнакою 

3 4 3 7 7 7 21 16 6 10 16 10 

Загальний показник ступеня сформованості компетенції учнів (кількість 

учнів, які мають високий та достатній рівні навчальних досягнень) залишився 

стабільним. 

 

Моніторинг державної підсумкової атестації в 11 класі 
№ 

п/п 

Показники Навчальний рік 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 2020-2021 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

1 Кількість учнів 11 

класів, які здавали 

державну підсумкову 

атестацію 

23 100 27 100 39 100  49 100 33 100 58 - 

Із них мають: 

- високий рівень 

навчальних досягнень 

 

12 

 

52 

 

15 

 

56 

 

15 

 

38 

16 33   - - 

- достатній рівень 

навчальних досягнень 

10 44 10 37 20 51 28 57   - - 
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- середній рівень 

навчальних досягнень 

1 4 2 7 3 8 5 10   - - 

- низький рівень 

навчальних досягнень 

- - - - 1 3 - -   - - 

2 Отримали атестат із 

відзнакою й 

нагороджені золотою 

медаллю «За особливі 

досягнення в навчанні» 

 

5 22 3 11 4 10 2 4 8 24 4 7% 

3 Отримали атестат із 

відзнакою й 

нагороджені срібною 

медаллю «За 

досягнення в навчанні» 

2 9 2 7 3 8 3 8 2 7 4 7% 

Представлені цифрові дані свідчать про стабільно високі результати 

навчання учнів НВК  «Ерудит».  

 

ІІ. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо 

упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес 

 

Науково-методична робота з педагогічними кадрами у НВК «Ерудит» 

була направлена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», 

ураховуючи Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа», відповідно до 

Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації і 

проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України 

від 03.07.2002 №1/9-318), наказу управління освіти Солом’янської районної в 

місті Києві Державної адміністрації від 07.09.2020 р. №137 «Про затвердження 

структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів 

освіти району у 2020-2021 навчальному році» та наказу по НВК «Ерудит»  

«Про затвердження структури та організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами у НВК «Ерудит» м. Києва у 2020-2021 н.р.»  від 

26.08.2020 р. №82.  

 Метою науково-методичної роботи в закладі було підвищення науково-

теоретичного й загально-культурного рівнів, психолого-педагогічної підготовки 

й професійної майстерності вчителя, якості та ефективності навчально-

виховного процесу, створення умов, які роблять пошуково-дослідницьку 

роботу обов’язковою й необхідною для всіх учасників навчального процесу. 

 Згідно з річним планом роботи НВК «Ерудит» педагогічний колектив 

працював над науково-методичною проблемою «Проектування й діагностика 

якості освіти у НВК як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення 

конкурентоздатності». 

 Науково-методична робота в закладі носила системний характер і була 

організована за такою структурою: педагогічна рада, науково-методична рада, 

постійно діючі колективні форми методичної роботи (предметні кафедри 

вчителів, семінари-практикуми, творчі групи, проблемні психолого-педагогічні 

семінари, школа професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів, 
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школа майстерності куратора, авторська школа майстра педагогічної справи), 

епізодичні колективні форми методичної роботи (групові консультації, 

педагогічні читання, огляди педагогічної майстерності, панорама методичних 

новинок, психолого-педагогічні консиліуми й семінари, випуск методичних 

бюлетенів, методичні виставки), індивідуальні форми методичної роботи 

(наставництво, індивідуальні консультації, докурсова й післякурсова 

підготовки, огляди навчально-методичних комплексів, фестиваль педагогічної 

майстерності). 

 З метою розбудови державно-громадського управління, залучення до 

науково-методичної роботи вчителів-методистів, старших учителів, педагогів 

вищої категорії на початок року було створено громадський орган – науково-

методичну раду на чолі з директором Перехейдою О.М. До її складу увійшли: 

заступники директора з навчально-виховної роботи  Рись А.А., Кайнова В.В., 

Охріменко О.М., Чепурна С.В.; завідувачі предметних кафедр Камінська-

Клецкова Я.Ю., Гончаренко Т.А.,     Маркєлова О.І., Головко Н.В.;  учителі-

методисти   Манько Л.А.,      Котовська А.А.; кандидат біологічних наук 

Козицька Т.В.; кандидат філологічних наук Денискіна Г.О. 

 Протягом навчального року проведено засідання педагогічної ради за 

такою тематикою: 

1. Підсумки роботи НВК «Ерудит» м. Києва за 2017-2018 навчальний рік. 

Визначення стратегії розвитку закладу освіти з урахуванням концептуальних 

змін в освіті, нових завдань та реальних ресурсів. 

2. Освітні програми НВК «Ерудит». Режим роботи. Структура навчального 

року. Навчальне навантаження. Курсова перепідготовка. 

3. Вибори секретаря педагогічної ради. 

4. Формування мовної компетентності як інтегральної якості особистості в 

освітньому просторі НВК «Ерудит» згідно з національною стратегією 

розвитку освіти в Україні. 

5. Стан дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки у НВК «Ерудит» м. Києва. 

6. Інноваційна діяльність і розвиток професійно-особистістних рис педагогів як 

необхідна умова реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа»        (1 класи). 

7. Атестація педагогічних кадрів – один із головних напрямків кадрової 

політики НВК «Ерудит». 

8. Формування в учнів математичних компетентностей та власної траєкторії 

навчання. 

9. Про порядок закінчення 2020-2021 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації. 

10. Про затвердження конкурсних завдань для вступних випробувань у 5-11 

класи НВК «Ерудит» м. Києва.  

11. Про переведення учнів до наступного класу. 

12. Про випуск та відрахування учнів 11 класів. 

13. Звіт директора НВК «Ерудит». 

14. Освітня програма НВК «Ерудит» м. Києва. 
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 На засіданнях науково-методичної ради НВК «Ерудит» були розглянуті 

питання: ознайомлення з основними напрямками стратегічних змін в освіті 

України «Нова українська школа»; реалізація педагогічних експериментів 

«Всеукраїнський експеримент за інноваційним освітнім проектом  «Шкільна 

електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо», «Організаційні, психолого-педагогічні 

умови впровадження елементів е-навчання в школі»; розвиток творчої 

ініціативи вчителів, удосконалення та пошук активних і цікавих форм 

проведення уроку; упровадження в практику інноваційних педагогічних 

технологій, зокрема комп’ютерних; залучення мультимедійних технологій при 

вивченні хімії, біології, фізики, історії, географії, іноземних мов; здійснення 

індивідуального та диференційованого підходів до учнів під час процесу 

навчання та виховання; нестандартні форми роботи з обдарованими дітьми; про 

роль психологічної служби в удосконаленні навчально-виховного процесу; про 

стан самоосвіти педагогічних працівників як складової системи 

внутрішньогімназійної методичної роботи. На засіданнях НМР учителі мали 

змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з 

досвідом роботи колег, із передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів 

міста, країни. 

Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради проходили на 

високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, проводилися творчі 

дискусії, результатом яких стало вироблення методичних рекомендацій, 

підготовка й видання методичних посібників тощо. 

У закладі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає 

можливість ефективно його використовувати всьому педагогічному колективу 

для підвищення фахової майстерності.  

Для організації проведення методико-педагогічної планової науково-

дослідницької роботи з учителями за фахом протягом 2020-2021 навчального 

року в НВК працювало п’ять предметних кафедр. Предметні кафедри стали 

однією з важливих колективних форм організації науково-методичної роботи в 

НВК. 

Протягом навчального року кожна з предметних кафедр працювала над 

обраною науковою темою, яка тісно перепліталася з проблемною темою НВК 

та темами педагогічних експериментів. Робота предметних кафедр була 

підпорядкована головній меті: надання дійової практичної допомоги вчителям, 

підвищення їх педагогічної майстерності, створення умов для пошукової й 

дослідницької роботи. 

Засідання предметних кафедр проводилися регулярно, де розглядалися 

актуальні проблеми вдосконалення навчально-виховного процесу. Як правило, 

обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання кафедри була 

практична робота: моделювання уроку з використанням новітніх інтерактивних 

технологій, розв’язування ситуативних задач, проведення диспутів, ділових і 

рольових ігор, створення дидактичних ситуацій щодо інформування вчителів 

про інноваційні досягнення педагогічної науки, про хід експериментальної 

роботи. 

Важливим у роботі предметних кафедр є вивчення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду, участь у вебінарах, онлайн - 
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конференціях, семінарах, взаємовідвідування уроків, проведення відкритих 

уроків. 

Інформація про мету роботи кафедр, структуру, кадровий потенціал, 

портфоліо вчителів, друковані матеріали, розробки уроків, позакласних заходів, 

презентації до уроків, матеріали контрольних робіт, тести, матеріали для 

підготовки до ЗНО, відеоматеріали, слайдові презентації розміщено на сайтах 

предметних кафедр, які в цьому навчальному році оновлені на сайті закладу. 

У планах предметних кафедр обов’язково передбачалася робота з 

учителями, які в нашому навчальному закладі працюють перший рік. 

До функціональних обов’язків завідувачів предметних кафедр входить і 

кваліфікована допомога адміністрації НВК щодо вивчення рівня вихованості та 

навчальних досягнень учнів, проведення контрольних робіт, зрізів знань, 

тестувань, перевірка ведення зошитів, журналів та складання аналітичних 

довідок.  

Педагоги кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін працювали над 

темою «Гуманітарна освіта – основа духовного та інтелектуального розвитку 

учня, виховання національно свідомої особистості, громадянина України».   

На педагогічній раді в жовтні 2018 р. «Формування мовної 

компетентності як інтегральної особистості в освітньому просторі НВК 

«Ерудит»» учителі кафедри поділилися досвідом роботи щодо впровадження 

інноваційних методів навчання як засобу розвитку креативних здібностей 

учнів, використання елементів е-навчання, проектних технологій у позакласній 

роботі.  

У 2020-2021 н.р. педагоги кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

працювали над темою «Гуманітарна освіта – основа духовного та 

інтелектуального розвитку учня, виховання національно свідомої особистості, 

громадянина України».  

Учителі кафедри є активними провідниками інноваційних процесів у 

гімназії. Яскравим прикладом цього є розробка власних методичних систем, 

передових методичних матеріалів у рамках роботи над обраними методичними 

темами.  
 

Інформація  

про інноваційні педагогічні технології,  

що впроваджують учителі кафедри 

 
ПІБ учителя Тема Упровадження 

 

Гончаренко Т.А. Наскрізне впровадження компетентнісного 

підходу в навчанні української мови та 

літератури в умовах дистанційного та змішаного 

навчання в контексті положень «Нової 

української школи» 

Виступ на районному 

семінарі вчителів 

української мови та 

літератури, виступ на  

педагогічній раді, уроки 

до друку 

Гламаздіна І.О. Формування комунікативних компетентностей 

учнів шляхом поєднання традиційних та 

інноваційних форм і методів навчання на уроках 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 
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української мови та літератури 

Бутко А.І. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

української мови та літератури як засіб 

самопізнання й саморозвитку особистості 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Федоревська 

Н.Г. 

Формування позитивної мотивації до 

пізнавальної діяльності, потреби самопізнання, 

саморозвитку та самовдосконалення особистості 

учнів на уроках української мови та літератури 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Охріменко О.М. Лінгвокультурологічний розвиток школярів 

шляхом синтезу ключових компетенцій на 

уроках української мови та літератури  

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Яворська С.Я. Формування еталонної моделі компетентного 

учня на уроках української мови та літератури 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Конопля Т.Г. Формування пізнавальної активності учнів із 

зарубіжної літератури шляхом розвитку 

критичного мислення в умовах дистанційного та 

змішаного навчання 

Виступ на районному 

семінарі вчителів 

зарубіжної літератури, 

виступ на  педагогічній 

раді, уроки до друку 

Бойчук Я.А. Реалізація акмеологічного підходу на уроках 

історії та громадянської освіти 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Лімонова О.Є. Покращення якості історичної освіти в умовах 

викликів дистанційного та змішаного навчання 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Чепурна С.В. Формування національної свідомості та 

загальної культури шляхом розвитку художньо-

естетичних компетентностей учнів на уроках 

образотворчого мистецтва 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

Огнєва І.М. Художньо-естетична креативна освіта на уроках 

музичного мистецтва як передумова 

загальнокультурного розвитку 

та формування інноваційної особистості 

Виступ на засіданні 

кафедри, уроки до друку 

 

Одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної 

компетентності членів кафедри є їх самоосвітня діяльність. У сучасних умовах 

особливо ефективним виявилося дистанційне навчання вчителів, спрямоване на 

вдосконалення фахової майстерності освітян та модернізацію системи 

викладання курсів підвищення кваліфікації. 

Вебінари, дистанційні курси, до яких долучилися члени кафедри,  як 

інтерактивна форма педагогічної освіти на відстані - це варіативна, спрямована 

й контрольована самоосвіта, заснована на єдності самостійної праці слухачів та 

оцінки їх рівня підготовки. 

 

Самоосвітня діяльність вчителів кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін  (вебінари / курси /лекції )  

у 2020-2021 н.р. 
Предмет 

 
ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема вебінарів/ 

курсів/ 

лекцій 

Номер 

сертифікату 

Українська 

мова та 

література 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Міжнародна 

Академія 

Тьюторингу  

23.10.20 Розвиток професійних 

компетентностей 

(знання фахових 

методик, технологій) 

00099 
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ТОВ 

«Всеосвіта» 

31.10.20 Домашні завдання та 

уроки     онлайн - нові 

цифрові інструменти 

для ефектив-ного 

управління навчанням 

RH216376 

ІППО 

Київського 

університету

імені Бориса 

Грінченка  

12.12.20 Мовний імідж вчителя 

закладу загальної 

середньої освіти в умовах 

Нової української школи 

DN 20 - 

LMZyKpehk

C 

25.02.21 Розвиток емоційного 

інтелекту учнів на 

уроках української 

мови 

DN 20 - 

SpSm1BFPs

H 

25.02.21 Методика вивчення 

основ теорії літератури 

в школі 

DN 20 - 

I6yeRGwpX

K 

25.02.21 Удосконалення техніки 

мовлення та словесної 

імпровізації мовної 

особистості вчителя 

 

DN 20 - 

hOEqAYS5

WS 

ГО 

«Платформа 

ОСВІТИ» 

19.04.21 Інклюзія з нуля 18598919519

8 

Українська 

мова та 

література 

Гламаздіна 

І.О. 

ІППО 

Київського 

університету

імені Бориса 

Грінченка  

22.10.20 Розширення 

комунікативних ролей 

учителя у просторі 

медійної освіти 

DN  20 – 

onINeOCiCU

/ 

 

22.10.20 Інформаційна 

грамотність учителя 

DN  20 - 

AWfMQnXxz 

ГО «Проме-

теус» 

22.10.20 Наука про навчання: 

Що має знати кожен 

вчитель? 

RІ216366 

Українська 

мова та 

література 

Бутко А.І. ІППО 

Київського 

університету

імені Бориса 

Грінченка  

08.12.20 Розвиток емоційного 

інтелекту учнів на 

уроках української 

мови 

DN 20 - 

Fwp4cpvbB

Q 

08.12.20  Мовний імідж вчителя 

закладу загальної 

середньої освіти в 

умовах Нової 

української школи 

DN 20 - 

40QdNvqHm

2 

08.12.20 Робота з текстом на 

уроках української 

мови: традиції, 

інновації, перспективи 

DN  20 - 

VncQEPJ1Lj 

 

09.12.20 Дистанційне та 

змішане навчання 

української мови 

DN 20 - 

kPNW4YN5i

k 

20.03.21 

 

Удосконалення техніки 

мовлення та словесної 

імпровізації мовної 

особистості вчителя 

DN 20 - 

6QyIS71g9a 
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21.03.21 

 

Педагогічна 

діагностика: технологія 

розробки тестових 

завдань і тестів 

DN 20 - 

4vXOwsJrk1 

 

Українська 

мова та 

література 

Федоревська 

Н.Г. 

ГО «Проме-

теус» 

18.11.20 Критичне мислення 

для освітян 

6c1f09c591f1

4f5f8ebfe78d

c170688c 

10.04.21 Упровадження 

інновацій в школах 

1f1c28cfd934

4830b629f20

1877e8f50 

04.04.21 Осмислені й 

переосмислені 

8bc6dad93be

14c8895fb60

7c6eaff444 

04.04.21 Освітні інструменти 

критичного мислення

   

5fd3a921380

64293b73cba

001f1fec37 

Українська 

мова та 

література 

Яворська 

С.Я. 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

31.10.20 Домашні завдання та 

уроки     онлайн - нові 

цифрові інструменти 

для ефективного 

управління навчанням 

ВH216399 

13.04.21 Освітній практикум: 

безбар’єрне освітнє 

середовище для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

XL203977 

Зарубіжна 

література 

Конопля 

Т.Г. 

ІППО 

Київського 

університету 

імені Бориса  

Грінченка 

28.12.20 Дистанційне та 

змішане навчання в 

школі: поняття, 

терміни, моделі 

DN 20-

hKCPYyb68

w 

28.12.20 Розвиток професійних 

компетентностей: 

знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій 

DN 20-

E9Z5G9LC

MR 

28.12.20 Літературна 

компетентність 

DN 20-

EqgQDFfirT 

22.03.21 Удосконалення техніки 

мовлення та словесної 

імпровізації мовної 

особистості вчителя 

DN 20 - 

EPsj5qptGO 

22.03.21 Педагогічна 

діагностика: технологія 

розробки тестових 

завдань і тестів 

DN 20 - 

SCjduXF5U

O 

Історія Бойчук Я.А. ІППО 

Київського 

університету 

імені 

Бориса  

Грінченка  

 

15.11.20 Як підготувати 

майстер-клас з історії: 

педагогічна інновація 

DN 20 – 

UoqePFbHu

E 

16.11.20 Музейна педагогіка на 

уроках історії 

DN 20 – 

e4XQuRBGd

l 

25.09.20 Робота пам’яті. Робота 

з пам’ятниками 

УЦ26385032

/000050-20 
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14.11.20 Методичне 

забезпечення 

організації та 

проведення сучасного 

уроку історії 

 

DN 20 – 

eptiunizhG 

 

Вид-во 

«Навчальна 

книга -

Богдан» 

04.03.21 Робота із засобами 

наочності на уроках 

історії 

04032021-

054 

ТОВ «На 

Урок» 

23.04.21 Zoom-квести в 

навчальній та 

позаурочній роботі: 

принципи організації 

та цікаві ідеї 

 

В454-121418 

Історія Лімонова 

О.Є. 

ГО 

«Освітній 

лекторій» 

10.09.20 Освіта протягом життя 

як умова формування 

конкурентоздатної 

особистості 

 

Лектор 

ОПС 2020  

 

30.10.20 Навички 

таймменеджменту як 

складова професійної 

компетентності 

вчителя 

1518 

ТОВ «На 

Урок» 

21.11.20 Підвищення 

кваліфікації вчителів: 

через самоосвіту до 

професійного 

зростання 

К38-1511230 

ТОВ «На 

Урок» 

18.12.20 Онлайн-сервіси для 

створення 

інтерактивних карт 

В396-

1511230 

 04.01.21 The Holocaust as a 

Starting Point 

Лектор 

ТОВ 

«Академія 

цифрового 

розвитку» 

08.01.21 Цифрові інструменти 

Google для організації 

ефективного 

зворотнього зв`язку 

між учасниками 

освітнього процесу під 

час дистанційного 

навчання 

В-0121-4879 

26.03.21 Ефективні рішення 

Google для оптимізації 

освітнього процесу 

онлайн 

ALLYO-

0593 

ГО «Проме-

теус» 

26.02.21 Стартуємо до успішної 

школи 

39596785 

IREX 04.03.21 Вивчай та розрізняй: 

інфо-медійна 

грамотність 

002345 
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11.03.21 Онлайн-курс з 

медіаграмотності 

 

24.03.21 Інфомедійна 

грамотність 

002367 

Музичне 

мистецтво 

Огнєва І.М. ТОВ 

 «На Урок» 

28.02.21 Змішане навчання в 

мистецькій освітній 

галузі 

ВH236376 

ІППО 

Київського 

університету 

імені Бориса  

Грінченка 

26.03.21 

 

Удосконалення техніки 

мовлення та словесної 

імпровізації мовної 

особистості вчителя 

DN 20 - 

8AnDcv2OL

R 

 

 

Дистанційне навчання – цілісний процес, який органічно включає процес 

навчання, виховання й розвитку особистості та відповідає сучасним вимогам, 

його не можна уявити без цілеспрямованої, систематичної самостійної роботи 

вчителя з електронними базами даних. Тому члени кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін активно вивчають й опрацьовують інформаційні 

освітні ресурси. 

 

Робота з інформаційними ресурсами дистанційного навчання 

 вчителів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

у 2020-2021 н.р. 

П
р

ед
м

ет
 

 

ПІП 

учителя 

Інструментарій для дистанційного 

навчання 

Н
а

в
ч

а
н

н
я

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

у
ч

и
т
е
л

я
 

С
а

м
о

к
о

н
т

-р
о
л

ь
 

у
ч

н
ів

 

З
Н

О
, 

Д
П

А
 

С
а

м
о

о
св

іт
н

я
 

д
ія

л
ь

н
іс

т
ь

 

в
ч

и
т
ел

я
 

У
к
р

аї
н

сь
к
а 

м
о

в
а 

та
 л

іт
ер

ат
у

р
а
 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+  +  + 

Студія онлайн-освіти EdEra 

https://www.ed-era.com/ 

+  + +  

Онлайн-платформа Learning 

https://learning.ua/ 

+ + +   

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua/webinar 

    + 

 

Освітня платформа «На Урок» 

https://naurok.com.ua/ 

    + 

Відеорепетитор української мови 

https://www.youtube.com/channel/UCUjGLYfJ

KwHoS4L17pFugbQ 

+   +  

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+  +  + 

ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua +   +  

Prometheus: prometheus.org.ua +   +  

ЗНО онлайн з української мови та літератури 

 https://zno.osvita.ua/ukrainian/ 

  + +  

Тест ЗНО з української мови та літератури 

http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno 

     

ЗНО з української мови та літератури: 

характеристика (специфікація) тесту 2020 

року 

http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno 

  + +  

http://e-learning.ippo.kubg.edu.ua/course/view.php?id=343
http://e-learning.ippo.kubg.edu.ua/course/view.php?id=343
http://e-learning.ippo.kubg.edu.ua/course/view.php?id=343
https://vseosvita.ua/webinar
https://naurok.com.ua/
https://zno.osvita.ua/ukrainian/
http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno
http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno
http://studportal.net.ua/page.php?al=mova_zno
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Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+     

Освітня платформа «На Урок» 

https://naurok.ua/ 

    + 

Освітній проект «Мова – ДНК нації» 

https://ukr-mova.in.ua/ . 

+   +  

Освітня платформа Nearpod 

https://nearpod.com/https://kahoot.com/ 

     

Освітній проект "Освіторія" 

https://ilearn.org.ua/ 

+   +  

Платформа «Цифрова освіта» 

https://osvita.diia.gov.ua/certificates 

+ +   + 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександ-

рівна 

Рrometheus 

https://prometheus.org.ua/zno/ 

   + 

 

+ 

 

Іlearn 

https://ilearn.org.ua/ 

+ 

 

  +  

Живі письменники 

https://nus.org.ua/articles/pysmennyky-

zapysuyut-video-dlya-shkolyariv-yak-tse-

vykorystaty-na-urokah/ 

 + + 

 

  

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+ 

 

 + 

 

 + 

 

Федоревська    

Наталя 

Григорівна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+ 

 

  

 

 + 

 

Освітня платформа Рrometheus 

https://prometheus.org.ua/zno/ 

+ + +  

 

+ 

 

Сервіс Learningapps 

learningapps.org. 

+ + +   

Онлайн-платформа Learning 

https://learning.ua/ 

+  +   

Сервіс ClassTime 

https://www.classtime.com/ru/ 

+  +   

Охріменко   

Оксана  

Миколаївна 

Сайт НВК, електронна пошта, вайбер + + +   

Онлайн-тренажер   

WebPen.com.ua 

+  +   

Освітній Інтернет-ресур 

disted.edu.vn.ua 

+ + +   

Студія онлайн-освіти EdEra 

https://www.ed-era.com/ 

+ + +   

Сервіс Learningapps 

learningapps.org. 

 +    

Іс
то

р
ія

 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+     

Спецпроект Еdera та Освіторія «Історія 

України в історіях». Курс з історії України  

https://znohistory.ed-era.com/ 

+ 

 

 

  

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

Освітня платформа «Нова доба» 

https://www.novadoba.org.ua/ 

    + 

 

Освітня платформа «Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua/webinar 

    + 

 

Бойчук Яна 

Анатоліївна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+    + 

Студія онлайн-освіти EdEra 

https://www.ed-era.com/ 

+ + +   

Платформа «Освіта-дія» 

https://osvita.diia.gov.ua/programmes 

    + 

Освітня платформа «На Урок» 

https://naurok.com.ua/test/istoriya-ukra-ni 

    + 

З
ар

. 

л
іт

ер
ат

у
р

а 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+ +    

ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua +     

https://naurok.ua/
https://ukr-mova.in.ua/
https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
http://osvitoria.org/
https://ilearn.org.ua/
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR1Czg80aONpF6iNKmFk9VIpJJhn9RA-pnHYU7kTkyMXI823LMsEz4HDQEw
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
https://www.ed-era.com/
https://learningapps.org/?fbclid=IwAR1Czg80aONpF6iNKmFk9VIpJJhn9RA-pnHYU7kTkyMXI823LMsEz4HDQEw
https://vseosvita.ua/webinar
https://osvita.diia.gov.ua/programmes
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Prometheus: prometheus.org.ua +     

Освітня платформа « Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua/webinar 

 

 

    + 

 
М

у
з.

  
м

и
ст

ец
тв

о
 Огнєва 

Ірина 

Миколаївна 

Сервіс для дистанційного навчання ZOOM 

https://nmcpto.sumy.ua/?p=18881 

+ +    

Сайт дистанційної освіти 

http://roippodn.rv.ua/ 

+   + + 

Освітня платформа « Всеосвіта» 

https://vseosvita.ua/webinar 

    + 

 

 

У системі формування фахової компетентності педагогів важлива роль 

належить методичній роботі, яка передбачає генерацію інновацій, 

популяризацію педагогічного досвіду. Серед нових форм поширення 

педагогічного досвіду вчителями кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

активно використовуються онлайн-публікації на різноманітних освітніх 

ресурсах. 

 

Популяризація педагогічного досвіду вчителів кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін (розробки уроків/презентацій/позакласних 

заходів/тестів) на освітніх онлайн-платформах у 2020-2021 н.р. 
Предмет 

 

ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема 

уроку/ презентації/ 

позакласного заходу 

/тестів 

Серія та 

номер 

сертифікату 

 

Українська 

мова  

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

ТОВ 

«На Урок» 

28.03.21 Сторення та 

використання в роботі 

інтерактивних онлан-

тестів «На Урок» 

ТС1-315450 

Українська 

література 

ОП 

«Всеосвіта» 

23.03.21 Василь Симоненко – 

метеор щирості та 

неспокою 

ВІ 569687 

Українська 

мова  

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

ТОВ 

«На Урок» 

14.03.21 Сторення та 

використання в роботі 

інтерактивних онлан-

тестів «На Урок» 

ТС1-243693 

Українська 

мова  

Бутко  

Антоніна 

Іванівна 

ОП 

«Всеосвіта» 

09.03.21 Узагальнювальне слово 

при однорідних членах 

речення 

НІ 779687 

Українська 

мова  

ОП 

«Всеосвіта» 

09.03.21 Цікавий світ фразеології СV157206 

Українська 

література 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

ОП 

«Всеосвіта» 

23.10.20 Життя і творчість                       

І. Котляревського. 

Створення поеми 

«Енеїда». Сюжет і 

проблеми твору 

 

NR658905 

 

Українська 

мова 

ОП 

«Всеосвіта» 

23.10.20 Приголосні тверді й 

м’які 

BR345616 

 

Українська 

мова 

ОП 

«Всеосвіта» 

12.03.21 Звертання. Розділові 

знаки в реченнях із 

FG948548 

https://vseosvita.ua/webinar
http://roippodn.rv.ua/
https://vseosvita.ua/webinar
https://ru.osvita.ua/publishing/urok/7496/
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звертаннями 

Українська 

мова 

ОП 

«Всеосвіта» 

04.04.21 Звертання. Вставні 

слова. Розділові знаки в 

простому ускладненому 

реченні 

GХ7325721 

Українська 

мова 
 ТОВ 

«На Урок» 

04.04.21 Склад. Наголос. Основні 

правила переносу 

ДБ-

2104234922 

Українська 

мова  

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

ТОВ 

«На Урок» 

28.03.20

21 

Створення та 

використання в роботі 

інтерактивних онлан-

тестів «На Урок» 

ТС1-416451 

Історія 

України 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

Quizlet 12.10.20 Дидактичні матеріали 

для вдосконалення 

самопідготовки учнів до 

ЗНО з історії України 

СЕК 2345 

Історія 

України 

 

learningapps  02.11.20 Дидактичні матеріали з 

історії України та 

всесвітньої історії для 9-

11 класів 

- 

Історія 

України 

 

Mentimeter  14.12.20 Інтерактивні презентації 

з історії України та 

всесвітньої історії в 9-11 

класах 

589-298-344 

Історія 

України 

kahoot.it  15.01.21 Вікторини та онлайн-

ігри з історії для учнів 9-

11 класів 

NU23-34-23 

Історія 

України 

 

wordwall.net 26.02.21 Дидактичні матеріали з 

історії України та 

всесвіт-ньої історії для 9-

х класів 

0984566 

Історія 

України 

Бойчук Яна 

Анатоліївна 

 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.03.21 Культурно-освітнє життя 

України у XVI-XVII ст. 

QR-квест 

LG948206 

Всесвітня 

історія 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.03.21 Середньовічна Англія VI 

– XІV ст. 

GV503382 

Історія 

України 

ОП 

«Всеосвіта» 

14.03.21 Реформи 

адміністративно - 

політичного управління 

60-70-х років ХІХ ст. у 

підросійській Україні 

GQ539096 

Всесвітня 

історія 

ОП 

«Всеосвіта» 

14.03.21 Канада в другій половині 

ХІХ – на початку ХХІ ст. 

KG682825 

Всесвітня 

історія 

ОП 

«Всеосвіта» 

14.03.21 Центрально-Східна 

Європа в міжвоєнні 

роки: вибір між 

демократією й 

авторитаризмом 

ZC182067 

Всесвітня 

історія 
ОП 

«Всеосвіта» 

15.04.21 Латинська Америка: 

протиборство 

демократичних сил і 

диктаторських режимів 

QМ153559 

Зарубіжна 

література 

Конопля 

Тамара 

ОП 

«Всеосвіта» 

10.11.20 Середньовічна поезія Лі 

Бо і Ду Ф. Особливості 

РІ745621 

https://learningapps.org/
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Григорівна розвитку китайської 

лірики 

Музичне 

мистецтво 

Огнєва Ірина 

Миколаївна 

ТОВ 

«На Урок» 

10.03.21 

 

Народна музика у 

творчості композиторів. 

Презентація 

ІЕ367672 

Музичне 

мистецтво 

ТОВ 

«На Урок» 

11.03.21  Аранжування в музиці. 

Тестові завдання для 7 

класу 

IМ1489201 

Музичне 

мистецтво 
ОП 

«Всеосвіта» 

02.04.21 Казкові Фінляндія та 

Норвегія. Презентація 

IU932099 

Музичне 

мистецтво 
ОП 

«Всеосвіта» 

15.04.21 Рондо. Презентація IF810491 

Музичне 

мистецтво 
ОП 

«Всеосвіта» 

15.04.21 Мюзикл. Презентація IС865118 

 

Узагальнений педагогічний досвід учителів кафедри у вигляді методичних 

розробок уроків, позакласних заходів традиційно представляється на сторінках 

фахових журналів. 

 

Методична робота вчителів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

(розробки уроків / презентацій / позакласних заходів / тестів 

для друку у фахових вітчизняних виданнях ) 

за 2020- 2021 н.р. 

 
Предмет 

 

ПІП учителя Тема уроку / презентації / 

позакласного заходу / тестів 

Клас Назва видавництва 

(газета, журнал) 

Українська 

мова  

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Відокремлені означення 8 1. Науково-

методичний журнал 

«Вивчаємо 

українську мову та 

літературу»                    

ВГ «Основа». 

2. Науково-

методичний журнал 

«Українська мова та 

література»                       

ВГ «Шкільний світ» 

Українська 

мова 

Безсполучникове складне 

речення 

9 

Українська 

мова  

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

Дієприкметниковий зворот 

 

7 

Українська 

мова 

Прислівник: загальне 

значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль 

7 

Українська 

мова  

Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

Узагальнювальне слово при 

однорідних членах речення 

5 

Українська 

мова 

Цікавий світ фразеології 5 

Українська 

мова 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

Види сполучників за 

будовою. Написання 

сполучників 

7 

 

Українська 

література 

Краса і мудрість прислів’їв і 

приказок як жанру усноі 

народної творчості 

5 

Українська 

мова  

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

Дієприслівник як частина 

мови 

7 

Зарубіжна 

література 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

Середньовічна поезія Лі Бо і 

Ду Ф. Особливості розвитку 

китайської лірики 

8 1. Науково-

методичний журнал 

«Зарубіжна 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-narodna-muzika-u-tvorchosti-kompozitoriv-208884.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-narodna-muzika-u-tvorchosti-kompozitoriv-208884.html
https://naurok.com.ua/testovi-zavdannya-dlya-7-klasu-aranzhuvannya-v-muzici-210618.html
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Зарубіжна 

література 

Ідея поваги до людини, 

сімейні цінності у творі Б. 

Космовської «Буба: мертвий 

сезон» 

8 

 

 

 

 

 

 

література в школі» 

ВГ «Основа». 

2. Науково-

методичний журнал 

«Зарубіжна 

література» ВГ 

 «Шкільний світ» 

Історія Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

Освітній модуль «Методики 

викладання історії Голокосту 

в Україні та світі» (30 годин)  

Для 

вчите

лів 

Освітній проект «Є-

ТОМУС» за 

підтримки 

Українського 

Культурного Фонду 

Історія Навчальний модуль «Сучасні 

методики викладання історії 

Голокосту. Європейський та 

український досвід» 

 

Для 

вчите

лів 

Варіативний модуль 

для курсів 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів історії 

спільно з ІПО 

Київського 

університету                 

ім. Б.Грінченка 

Всесвітня 

історія 

Бойчук Яна 

Анатоліївна 

 

 

Національно-визвольний рух 

в Індії. Махатма Ганді 

10 

 

1. Науково-

методичний журнал 

«Історія та 

правознавство»               

ВГ «Основа». 

2. Науково-

методичний журнал 

«Історія України»    

ВГ «Шкільний світ» 

Всесвітня 

історія 

Утворення осередків Другої 

світової війни. Створення 

блоку Берлін – Рим – Токіо 

10 

Музичне 

мистецтво 

Огнєва Ірина 

Миколаївна 

Симфонічна музика. Оркестр. 

Ансамбль 

5 

 

Науково-

методичний журнал 

«Мистецтво в школі 

(музика, 

образотворче 

мистецтво, художня 

культура)» ВГ 

«Основа» 

Музичне 

мистецтво 

Жанри камерно- 

інструментальної музики. 

Рондо. Варіації. Сюїта 

6 

 

Основна мета індивідуальної освітньої програми кожного вчителя 

суспільно-гуманітарних дисциплін – створення засобами свого навчального 

предмету такої системи освіти, суттєвою ознакою якої є впровадження 

педагогічних інновацій, що сприяють покращенню освітнього процесу. Саме 

тому члени кафедри активно займаються не лише вдосконаленням власного 

педагогічного простору, а й діляться своїми методичними знахідками з 

колегами на засіданнях педагогічних рад, науково-теоретичних семінарів, рад 

НВК. 
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Теми виступів на засіданнях педагогічних рад, семінарів, науково-

практичних конференцій у 2020-2021 н.р. 
ПІП учителя Тема виступу Дата Захід 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Реалії дистанційного навчання. З досвіду 

роботи вчителів кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін  

26.10.20 Педрада 

Наскрізне впровадження компетентісного 

підходу в навчанні української мови та 

літератури як механізм розвитоку 

креативних здібностей учнів через 

упровадження інноваційних технологій в 

контексті положень «Нової української 

школи» 

24.03.21 Педрада 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

Формування критичного мислення учнів 

шляхом використання проблемно-

ситуативних завдань на уроках 

зарубіжної літератури 

24.03.21 Педрада 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

Використання освітніх онлайн-платформ 

у навчальному процесі під час 

дистанційного навчання 

29.12.20 Науково-

практичний 

семінар (майстер-

клас для вчителів 

НВК Ерудит) 

Презентація видань серії «Пам`ятаймо» 

(збірка дослідницьких робіт та альбом 

творчих робіт)/ ред.-упор. Лімонова О. 

27.01.21 XIV Міжнародний 

круглий стіл 

«Українське 

суспільство і 

пам'ять про 

Голокост: наукові 

та освітні аспекти» 

Огнєва Ірина 

Миколаївна 

Мотивація до навчання засобами 

музичного мистецтва 

26.10.20 Педрада 

 

Кожен учитель суспільно-гуманітарних дисциплін протягом року 

виступав з 2-4 доповідями на засіданнях кафедри. 

 

Теми виступів вчителів на засіданнях засіданнях кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін у 2020-2021 н.р. 

 
ПІП учителя Тема виступу Термін 

засідання 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Про регламент роботи НВК «Ерудит» під час карантинних 

обмежень за різними рівнями епідемічної небезпеки 

поширення COVID -19 

Серпень 

Використання прийомів і методів компетентнісно 

зорієнтованого навчання на уроках суспільно-гуманітарного 

циклу 

Жовтень 

Про систему урочної та позаурочної діяльності гімназистів 

як фактору розвитку їх інтересів у школі повного дня 

Грудень 

Наскрізне впровадження компетентісного підходу в 

навчанні української мови та літератури як механізм 

розвитоку креативних здібностей учнів через упровадження 

Березень 
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інноваційних технологій в контексті положень «Нової 

української школи» 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

Про організацію дистанційного та змішаного навчання у 

НВК «Ерудит» (обговорення пропозицій) 

Серпень 

Про модель організації освітнього процесу в умовах 

адаптивного карантину 

Жовтень 

Про норми професійних ділових відносин (педагогічна 

етика й такт учителя) 

Грудень 

Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

Використання проблемно-ситуативних завдань на уроках 

літератури 

Серпень 

Формування й розвиток комунікативної культури учнів у 

процесі вивчення рідної мови 

Грудень 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

Розвиток критичного мислення в учнів під час уроків 

української літератури 

Серпень 

Формування пізнавальної компетентності в учнів під час 

вивчення української літератури 

Жовтень 

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та 

літератури в парадигмі особистісно орієнтованого навчання 

Жовтень 

Використання інтерактивних технологій в навчальному 

процесі на уроках української мови та літератури  як засіб 

формування компетенції школяра 

Грудень 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

Комунікативна спрямованість у вивченні зарубіжної 

літератури та її реалізація в практиці роботи  вчителя-

словесника 

Жовтень 

Упровадження елементів змішаного навчання гімназистів на 

уроках зарубіжної літератури 

Березень 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

Корисне використання телефонів (та інших ґаджетів) під 

час уроків історії в школі  

Жовтень 

Розмаїття форм та методів роботи з учнями під час 

дистанційного навчання на онлайн-платформі Zoom 

Грудень 

Бойчук Яна 

Анатоліївна 

 

Розвиток інтелектуальної сфери в навчальній діяльності Жовтень 

Формування історичної предметної компетентності за 

допомогою сучасних технологій навчання 

Грудень 

Огнєва Ірина 

Миколаївна 

Розвиток творчої активності дітей на уроках музики Серпень 

Розвиток музичних компетентностей обдарованих дітей на уроках 

музичного мистецтва 

Грудень 

 

Найкращим прикладом і демонстрацією власної педагогічної системи, 

пріоритетних форм і методів навчання й виховання, показником інноваційної 

діяльності кожного вчителя кафедри  є проведені уроки, відкриті для колег, 

адміністрації, гостей гімназії. 

         Протягом 2020-2021 н.р. учителями суспільно-гуманітарного циклу було 

розроблено й проведено ряд відкритих уроків, у тому числі й у рамках 

експерименту “Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження 

елементів е-навчання в школі для учнів та вчителів”. 

 

 

 

 

 

http://www.erudit.kiev.ua/seminar-shhodo-vprovadzhennya-eksperymentu-organizatsijni-psyhologo-pedagogichni-umovy-vprovadzhennya-elementiv-e-navchannya-v-shkoli-dlya-uchniv-ta-vchyteliv/
http://www.erudit.kiev.ua/seminar-shhodo-vprovadzhennya-eksperymentu-organizatsijni-psyhologo-pedagogichni-umovy-vprovadzhennya-elementiv-e-navchannya-v-shkoli-dlya-uchniv-ta-vchyteliv/
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Відкриті уроки,  

проведені вчителями суспільно-гуманітарних дисциплін 

у 2020-2021 н.р. 

ПІП учителя 

 

Семестр Тема, клас 

Гончаренко  

Тетяна Анатоліївна 

І семестр Складносурядне речення. 9-А клас 

ІІ семестр Означення як другорядний член речення.  5-А клас 

Гламаздіна 

Ірина Олександрівна 

І семестр Дієприкметниковий зворот. 7 клас 

ІІ семестр Прислівник: загалне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 7 клас 

Бутко  

Антоніна Іванівна 

І семестр Урок-квест «Цікавий світ фразеології». 5 клас 

ІІ семестр Вигук. 7-Б клас 

Федоревська  

Наталя Григорівна 

І семестр Приголосні тверді і м’які. 5 клас 

ІІ семестр Звертання. Розділові знаки у реченнях із звертаннями. 

5 клас 

Яворська 

Світлана Ярославівна 

І семестр Види складнопідрядних речень. 9-Б клас 

Конопля  

Тамара Григорівна 

І семестр Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. 

Основні теми й мотиви творчості. 8-А клас 

ІІ семестр Велич літератури Ренесансу. 8-А клас 

Лімонова 

Ольга Євгенівна 

 

І семестр Повсякденне життя. Становище жінки в І половині 

ХІХ століття. Історія України. 9-А клас 

ІІ семестр Аналіз політики російської імперської влади в Україні 

на підставі Валуєвського циркуляру та Емського 

указу. Практичне заняття. Історія України. 9-А клас 

Бойчук  

Яна Анатоліївна 

 

І семестр 1. Відлік часу в історії. Урок контролю і корекції 

навчальних досягнень учнів із теми. 

2. Фінікія. Природно-географічні умови розвитку. 

Повсякдення й господарське життя. Фінікійська 

колонізація. Карфаген. Алфавіт. 

3. Повторення. Вступ. Перші середньовічні держави. 

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних 

досягнень учнів із розділів. 

4. Воєнні кампанії та події 1917-1918 рр. Економічна 

та політична кризи в Російській імперії та Австро-

Угорщині. 

5. Італія у міжвоєнні роки. Фашистський режим 

Беніто Муссоліні 

ІІ семестр 1. Велика грецька колонізація.  

2. Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика 

хартія вольностей». Війна троянд. 

3. Священна Римська імперія: устрій та боротьба за 

політичний провід між світськими і духовними 

володарями.  

4. Болгарія в міжвоєнний період. Політична 

нестабільність держави. Встановлення королівської 

диктатури. Утворення Королівства сербів, хорватів і 

словенців. Проголошення Югославії.  

5. Японія. Китай. Мілітаризація економіки, 

державних інституцій та суспільної свідомості 

населення. Зовнішня експансіоністська політика. 

Національна революція та боротьба за владу між КПК 

і Гомінданом. Чан Кайші   
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Огнєва  

Ірина Миколаївна 

І семестр Хорова духовна музика. Реквіем. 6 клас 

 

Учителями суспільно-гуманітарного циклу ведеться активна позакласна 

робота, яка є органічною частиною процесу формування духовно та 

інтелектуально розвиненої, національно свідомої особистості. Протягом 

поточного навчального року ними проведено ряд позакласних заходів  у рамках 

декад та приурочених до визначних дат.   
 

Позакласні заходи, проведені вчителями  

суспільно-гуманітарних дисциплін  протягом 2020-2021 н.р. 

 
ПІП учителя Семестр Назва заходу 

 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

І семестр 1. Радіолінійка до Дня української писемності та мови              

(10-А клас). 

2. Конкурс «Мовний калейдоскоп» (5-А клас) 

ІІ семестр 1. Радіолінійка «Павло Тичина – пророк українського модерну» 

(10-Б клас). 

2. Відеокалейдоскоп «Павло Тичина - Орфей української 

поезії».  

2. Презентації проектів « Ні! Я жива, я вічно жити буду!» (10-А, 

10-Б класи). 

3. Радіолінійка «Леся Українка - високе світло імені та слова» 

(10-Б клас). 

4. Мовознавчий турнір «Мовні цікавинки» (5-А клас). 

5. Радіолінійка «Велич Кобзаря» (10-А клас). 

6. Радіоцикл виразного читання віршів Тараса Шевчанка «Ми 

пам’ятаємо» (5-А, 10 -А, 10-Б класи). 

7. Загальношкільна вікторина «Тарас Шевченко. Я це знаю!» 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

І семестр 1. День української писемності. Конкурс виразного читання 

(09.11.2020). 

ІІ семестр 1.Мовознавчий турнір «Наша мова калинова» (7-Б клас). 

2. Конкурс виразного читання поезій поетів-земляків «Весна іде, 

красу несе...» (8-Б клас) 

Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

І семестр 1. Конкурс «Шануй мову калинову» ( 5-Б клас). 

2. Конкурс знавців прислів’їв та приказок про мову (7-А клас). 

3. Літературне шоу ( 7-Б клас) 

ІІ семестр 1. Конкурс виразного читання творів Л. Костенко. «Поетичний 

калейдоскоп» ( 7-А клас). 

2. Музичні проекти на слова Т. Шевченка (9-А клас). 

3. Конкурс творів про маму « Моя мама - найкраща» ( 5-Б клас) 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

І семестр 1. Усний журнал до 150 річниці з Дня народження Лесі 

Українки (6-Б клас). 

2. Класна година до Дня української писемності «Плекаймо 

рідне слово» (6-А клас). 

3. Конкурс на краще знання української мови  (5-Б клас) 

ІІ семестр 1. Конкурс «Премудрий лінгвіст» (6-А клас). 

2. Класна година, присвячена Т.Г. Шевченку (6-Б клас) 

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

ІІ семестр 1. Конкурс виразного читання «У майбутнє з віршами 

Тичини ми йдемо» (7-В клас). 

2. Квест-гра «У Кобзаревому вінку» (7-В клас) 

http://www.erudit.kiev.ua/kvest-gra-u-kobzarevomu-vinku/
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Конопля 

Тамара 

Григорівна 

І семестр  1. Виховна година «Музика та мої емоції», присвячена вітанню 

зимових іменинників. 

2. Захід «Відомі композитори, що жили в столиці» (Декада 

зарубіжної літератури) (10-А клас). 

3. Естетичне заняття «Світ моїх захоплень. Поетичні хвилини» 

(10-А клас) 

ІІ семестр 1. Година з мистецтвом «Мистецтво, що звертається до серця». 

Презентація улюблених мелодій відомих поетів (10-Б, 10-А 

класи). 

2. Літературно-мистецький захід «Добро й зло у світовій 

літературі»                

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

І семестр 1. Практичне заняття «Друга світова війна в історичній пам’яті 

українців. Праведники народів світу». 

2. Виховний захід в 9-х класах «Протидіємо булінгу!» 

3. Участь у міжнародному Марафоні написання листів від 

правозахисної організації Amnesty International 

ІІ семестр 1. Виховний захід в 11-х класах до Дня пам`яті Героїв Небесної 

Сотні. 

2. Віртуальна екскурсія та виховний захід до 60-х роковин 

Куренівської катастрофи в Києві (за участі учениці 9-А класу 

Кірик Оксани). 

3. Виховний захід «За живе…» до роковин Чорнобильської 

катастрофи. 

Бойчук Яна 

Анатоліївна 

 

І семестр 1. Арт-вернісаж «Історія людства очима художників». 

2. «Турнір ерудитів» :  вікторина з історії «Історичний 

марафон»; ребуси та кросворди «Видатні постаті історії 

України». 

2. QR-квест «Культурно-освітнє життя України у XVI-XVII ст.» 

(до Дня української писемності та мови). 

3. Інтелект-шоу «На хвилях історії» (до Всесвітнього дня науки 

в ім’я миру та розвитку). 

4. Онлайн-круглий стіл за участю членів МАН з учнями 10 

класів. 

5. Наукова учнівська конференція  «Голодомор – акт геноциду 

проти українського народу. Україна пам’ятає! Світ визнає!» 

ІІ семестр 1. Історичний відео-екскурс з обговоренням «Акт Злуки: на 

шляху до створення Української держави» (до Дня Соборності 

України). 

2. Історичний кінолекторій «Пам’ятаємо про Крути». 

3. Віртуальна подорож до Національного меморіального 

комплексу Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності 

«Гідності хай промінь не згасає!» 

4. Інформаційна година до Дня українського добровольця «Вони 

для нас виборюють життя…» 

5. Круглий стіл «Чорнобиль… Трагедія… Наслідки…» 

6. Науковий симпозіум «Друга світова війна для України: нове 

осмислення» 

Огнєва Ірина 

Миколаївна 

І семестр 1. Свято до Дня вчителя. 

2. Новорічне свято 

ІІ семестр 1. Свято 8 березня 
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      Особливу увагу педагоги кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

приділяють організації роботи наукового товариства гімназистів. Кожен 

учитель-предметник є керівником науково-дослідницької роботи учнів 8-11 

класів. 

 

Кількісний аналіз  

написання гімназистами творчих робіт  під керівництвом  

учителів-предметників на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін  

 у 2020-2021 н.р. 

 
№ 

п/п 

ПІБ учителя 8-11 

класи 

1 Гончаренко Т.А. 7 

2 Бутко А.І. 3 

3 Яворська С.Я. 5 

4 Гламаздіна І.О. 3 

5 Федоревська Н.Г. - 

6 Конопля Т.Г. 12 

7 Лімонова О.Є. 8 

8 Бойчук Я.А. 6 

 

Результати ІІ (районного) етапу  

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

за 2016-2021 рр. 
№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 2020/2021 н.р. 

Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 5 років 

1 Гончаренко Т.А. Укр. мова 1 14 

2 Гламаздіна І.О. Укр. мова 1 5 

3 Бутко А.І. Укр. мова 1 7 

4 Яворська С.Я. Укр. мова - 7 

5 Федоревська Н.Г. Укр. мова - 2 

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна літ. - 10 

7 Лімонова О.Є. Історія 1 1 

8 Бойчук Я.А. Історія 1 1 

 

Результати ІІІ (міського) етапу  

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

за 2016-2021 рр. 
№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

міського етапу 

за  

2020/2021 н.р. 

Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 5 років 

Всеукраїн-

ський 

рівень 

1 Гончаренко Т.А. Укр. мова - 7 - 

2 Бутко А.І. Укр. мова 1 4 - 

3 Гламаздіна І.О. Укр. мова - 3 - 

4 Яворська С.Я. Укр. мова - 4 1 
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5 Федоревська Н.Г. Укр. мова - 2 - 

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна літ. - 3 - 

7 Лімонова О.Є. Історія 1 1 - 

8 Бойчук Я.А. Історія 1 1 - 

 

Учні гімназії під керівництвом учителів кафедри є активними учасниками 

Всеукраїнських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклів.  

 

Кількісний аналіз  

керівництва вчителів кафедри  суспільно-гуманітарних дисциплін  

участю учнів у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2020-2021 н.р. 

 
№ 

п/п 

ПІБ учителя 5-8 

класи 

9-11 

класи 

Разом  

1 Гончаренко Т.А. 11 43 54 

2 Бутко А.І. 44 15 59 

3 Яворська С.Я. 28 24 52 

4 Гламаздіна І.О. 39 15 54 

5 Федоревська Н.Г. 51 - 51 

6 Охріменко О.М. 14 - 14 

7 Конопля Т.Г. 46 23 69 

8 Лімонова О.Є. - 36 36 

9 Бойчук Я.А. 71 8 79 

10 Огнєва І.М. 18 - 18 

11 Чепурна С.В. 12 - 12 

 

У 2020-2021 н.р. районний та міський етапи Всеукраїнських учнівських 

олімпіад були відмінені у зв’язку з епідемією COVID-19. 

 

Своїм завданням у новому навчальному році члени кафедри вбачають 

роботу над вивченням та впровадженням у навчальний процес змішаного та 

дистанційного навчання. 

За результатами аналізу діагностичних карт учителів у наступному 

навчальному році необхідно спланувати роботу над такими питаннями: 

 формування та розвиток ключових компетентностей учнів; 

 дистанційні форми організації освітнього процесу; 

 прийоми змішаного навчання; 

 використання міжпредметних зв’язків; 

 диференціація та індивідуалізація процесу навчання;  

 уроки за на свіжому повітрі; 

 активні форми роботи на уроці (квести, брифінги, проекти); 

 використання технічних засобів навчання під час занять; 

 дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів за накопичувальною 

кредитно-модульною системою (ECTS); 
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 документування управлінської інформації в електронній формі та 

організації роботи з електронними документами в діловодстві закладу 

освіти; 

 публікація статей та уроків учителів кафедри в періодичній пресі та на 

онлайн-платформах.   

Учителі кафедри природничо-математичних дисциплін упродовж року 

працювали над проблемною темою «Використання інноваційних технологій на 

уроках природничо-математичних дисциплін».  

Для цього педагоги: 

 вивчали й застосовували в практичній діяльності сучасні методики 

викладання з використанням хмарних технологій, онлайн навчання, 

інтерактивних засобів навчання, Інтернет-технологій та  електронних 

програмних засобів навчального призначення з математики, хімії, фізики, 

біології, основ здоров’я, математики, трудового навчання, географії; 

 вивчали психологічні особливості учнів НВК та розробляли стратегію 

педагогічного впливу на учнів, які мають проблеми в навчанні; 

 проводили індивідуальну, науково-пошукову роботу зі здібними та 

обдарованими дітьми. 

 
Інформація  

про методичні теми та їх впровадження учителями кафедри 

 
№ 
з/п 

Методична тема ПІБ учителя Прогнозовані результати 

1  Формування в учнів математичної 

компетентності та власної траєкторії 

навчання в 10-11 класах 

Манько Л.А. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки 

2  Шляхи підвищення якості знань учнів 

на уроках математики 

Кушнір Д.О. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи 

3  Формування інформаційної 

компетентності на уроках 

інформатики за рахунок 

впровадження сучасних технологій 

навчання 

Глєбова О.О. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи 
 

4  Педагогічне керівництво різноманітної 

діяльності учнів проблемно-пошукового 

типу в контексті реалізації 

компетентнісного підходу на уроках хімії 

та в позакласній роботі 

Мища С.М. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи 

5  Використання хмарних технологій на 

уроках фізики 
Головко Н.В. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   
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6  Використанні інтерактивних технологій 

на уроках фізики. Використання методу 

проектів для розвитку пізнавальної 

діяльності учнів 

Булах І.О. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

7  Розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках географії шляхом використання 

сучасних педагогічних технологій  

Корень Л.О. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

8  Елементи та ресурси дистанційного 

навчання при викладанні інформатики 

в школі 

Дмитренко 

А.В. 

Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи, 

науково-практичних 

семінарах, раді НВК 

9  Використання індивідуального та 

диференційованого підходів для 

розвитку ключових компетентностей 

учнів на уроках математики  

Ікол Н.В. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи 

10  Формування ключових 

компетентностей учнів на уроках 

математики та в позаурочний час 

засобами інтерактивних технологій 

навчання 

Іванюк Т.М. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

11  Використання хмарних технологій у 

викладанні біології та основ здоров’я 
Кідиба О.В. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи 

12  Формування в учнів навичок здорового 

способу життя через заняття спортом 
Шеремет О.І. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

13  Формування в учнів навичок здорового 

способу життя через заняття спортом 
Марчук Н.Ю. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

14  Використання інноваційних технологія 

на уроках захисту України  та 

створення  і використання 

комп’ютерних презентацій  в 10 та 11 

класах. 

Кравцов І.Г. Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

15  Формування  творчих здібностей учнів 

під час роботи гуртка 
Решетнікова 

Т.В. 

Позакласні заходи  

Виступи на засіданнях 

кафедри 

16  Розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках трудового навчання засобами 

проектної діяльності 

Хомицька 

Ю.Б. 

Виступи на засіданнях 

пед.. ради; засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

17  Впровадження технології STEAM Поніматченко 

Б.Д. 

Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

18  Формування в учнів здорового способу 

життя 
Жарік С.В. Виступи на засіданнях 

пед.. ради; засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   

19  Впровадження інноваційних технологій 

в навчальний процес, як засіб 

підвищення ефективності уроків і 

якості засвоєння знань учнями 

Данилюк 

Ю.Ю. 

Виступи на засіданнях 

кафедри, відкриті уроки, 

позакласні заходи   
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Протягом навчального року вчителі кафедри підвищували кваліфікацію 

(приймали участь в різноманітних вебінарах, навчалися на онлайн курсах, 

прослухали лекції, тощо). Суб’єкти підвищення кваліфікації, обрані вчителями 

кафедри: 

 ТОВ «Всеосвіта» 

 Prometheus 

 UGEN generation 

 ТОВ «На Урок» 

 ТОВ «Академія цифрового розвитку» 

 ІПО університет ім.Гринченка 

 КНП «Освітня агенція м.Київ 

 інформаційно-видавнича агенція «Освіта України». 

 

Самоосвітня діяльність вчителів кафедри природничо-математичних 

дисциплін вебінари/курси/лекції 
Предмет 

 
ПІП учителя Загальний обсяг підвищення 

кваліфікації (годин/кредитів) 

 

Математика 

 

 

Манько Ліна Анатоліївна 30 

Ікол Наталія Василівна 30 

Кушнір Д.О. 30 

Іванюк Тамара Миколаївна 60 

Хімія Мища Світлана Миколаївна 60 

Фізика 
Головко Наталя 

Володимирівна 30 

Фізика 

Інформатика 

Булах Ірина Олександрівна 
30 

Біологія 
Кідиба Оксана Василівна 30 

Рись Алла Анатоліївна 30 

Географія Корень Лариса Олексіївна 30 

Природознавство Жарік Світлана Вікторівна 60 

Географія 

Природознавство 
Данилюк Юлія Юріївна  

Інформатика 
Дмитренко Алла Віталіївна 30 

Глєбова Оксана Олегівна 30 

Трудове навчання 

Поніотченко Богдан 

Дмитрович 
30 

Хомицька Юлія Борисівна 60 

Захист України Кравцов Іван Григорович 60 

Хореографія 
Решетнікова Тетяна 

Володимирівна 

60 

Фізичне виховання Марчук Наталія Юріївна 30 

 
Шеремет Олександр 

Іванович 

30 

 

Учителі кафедри презентували свій досвід на освітніх онлайн 

платформах. 
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Самоосвітня діяльність вчителів кафедри природничо-математичних 

дисциплін розробки уроків/презентацій/позакласних заходів/тестів 

на освітніх онлайн платформах 

 
Предмет 

 
ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема 

уроку/презентації/позакл

асного заходу/тестів 

Серія та 

номер 

сертифік

ату/ 

       

Математ

ика 

 

 

Манько 

Ліна 

Анатоліївн

а 

Всеосвіта 

12.03.21 Підготовка до ЗНО з 

математики 

GZ961099 

Всеосвіта 26.11.20 Математична гра 

(Морський бій) 

№ 

AW70490

2 

Всеосвіта 08.12.20  Теорема про три 

перпендикуляри 

QU69304

5 

Всеосвіта 

14.10.20 Логарифмічні рівняння та 

нерівності 

RH568126 

Ікол 

Наталія 

Василівна 

Освітня 

платформа «На 

урок» 

 

Освітня 

платформа «На 

урок» 

 

16.03.2021 

 

 

 

16.03.2021 

Контрольна робота з 

алгебри в 9 класі, тема: 

«Система двох рівнянь з 

двома змінними» 

Презентація до уроку 

геометрії у 8 класі: 

"Розв'язування 

прямокутних трикутників" 

Файл на 

модерації 

 

 

Файл на 

модерації 

Іванюк 

Тамара 

Миколаївн

а 

Всеосвіта 

 

 

 

Всеосвіта 

25.10.2020. 

 

 

 

25.10.2020. 

Додавання і віднімання 

дробів з різними 

знаменниками(6кл 

математика) 

Додавання і віднімання 

раціональних дробів з 

різними знаменниками.(8 

кл.алгебра) 

MR33443

2 

 

 

 

 

 

FG553903 

Фізика 

 

Головко 

Наталя 

Володимир

івна 

Google 

classroom 

 

 

 

 

Google 

classroom 

 

 

 

 

 

Google 

classroom 

 

 

22.01.21 

 

 

 

 

 

05.02.21 

 

 

 

 

 

 

22.01.21 

 

 

 

Механічні хвилі. Звук 

https://docs.google.com/for

ms/d/1jggWNqTQH8Jrf1IY

5RNwwYB5LFrOhXLhpgF

eFBIuoEo/edit?usp=drive_

web 

Закони геометричної 

оптики 

https://docs.google.com/for

ms/d/1aEJv0YLenuk5WNe

gK_82_FhiWVi0RM5cZizS

AOijuNM 

 

Радіоактивність 

https://docs.google.com/for

ms/d/1tqZfwCmcV6Na26w

zM2WHTEesy23vyIuyB5_r

 

https://docs.google.com/forms/d/1jggWNqTQH8Jrf1IY5RNwwYB5LFrOhXLhpgFeFBIuoEo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1jggWNqTQH8Jrf1IY5RNwwYB5LFrOhXLhpgFeFBIuoEo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1jggWNqTQH8Jrf1IY5RNwwYB5LFrOhXLhpgFeFBIuoEo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1jggWNqTQH8Jrf1IY5RNwwYB5LFrOhXLhpgFeFBIuoEo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1jggWNqTQH8Jrf1IY5RNwwYB5LFrOhXLhpgFeFBIuoEo/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1aEJv0YLenuk5WNegK_82_FhiWVi0RM5cZizSAOijuNM
https://docs.google.com/forms/d/1aEJv0YLenuk5WNegK_82_FhiWVi0RM5cZizSAOijuNM
https://docs.google.com/forms/d/1aEJv0YLenuk5WNegK_82_FhiWVi0RM5cZizSAOijuNM
https://docs.google.com/forms/d/1aEJv0YLenuk5WNegK_82_FhiWVi0RM5cZizSAOijuNM
https://docs.google.com/forms/d/1tqZfwCmcV6Na26wzM2WHTEesy23vyIuyB5_rC_Ud8XE
https://docs.google.com/forms/d/1tqZfwCmcV6Na26wzM2WHTEesy23vyIuyB5_rC_Ud8XE
https://docs.google.com/forms/d/1tqZfwCmcV6Na26wzM2WHTEesy23vyIuyB5_rC_Ud8XE
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Google 

classroom 

 

 

 

 

 

 

Google 

classroom 

 

 

 

22.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.21 

C_Ud8XE 

 

Активність радіоактивної 

речовини. Йонізаційна дія 

радіації 

https://docs.google.com/for

ms/d/153sBVzXTnYwHp0n

fJjLppDNczkq2Ud_oNVSz

azspQ4M 

 

Електричний заряд. 

Електрична взаємодія 

https://docs.google.com/for

ms/d/1ItQf8TTPMc_5KZoa

t_RkKw1sehCQ-R5h-

RHvdq7majY 

 

Булах 

Ірина 

Олександрі

вна 

Google 

classroom 

 

 

 

Google 

classroom 

 

 

 

 

Google 

classroom 

 

 

 

 

 

Google 

classroom 

 

 

 

 

24.02.2021 

 

 

 

 

12.01.2021 

 

 

 

 

 

12.01.2021 

 

 

 

 

 

12.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Імпульс тіла (тест - 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe0GhOZ

YSDAjpAuiM0qW4FcWU8

99uYTeNpywWtsTcM8yF

QjSw/viewform) 

Відсотки (тест - 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0S

Lo-

qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLs

pEAfUn-YbJgBKwFs-

w/viewform) 

 

Округлення десяткових 

дробів (тест -  

https://docs.google.com/for

ms/u/0/d/e/1FAIpQLScge92

klrfVgAYdSAZm6WA8BY

VK587POmtcshx0CdKVxO

kx3A/viewform) 

Теги HTML (тести - 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdd9Ku9w

nIbmpt0A-Z_g7gVgwS-

Mmyr7iOIuoFDvK2aHStyd

A/viewform) 

 

Біологія Кідиба 

Оксана 

Василівна 

На урок 01.03.2021 Презентація. Перевірка 

знань з теми «Клітина»  

6 клас 

 

Всеосвіта 08.03.2021 Презентація до уроку 

«Клітина. Вивчення 

клітини.» 6 клас 

PD685082 

Всеосвіта 14.03.2021 Способи орієнтування 

тварин. Міграції тварин. 

DX55823

2 

https://docs.google.com/forms/d/153sBVzXTnYwHp0nfJjLppDNczkq2Ud_oNVSzazspQ4M
https://docs.google.com/forms/d/153sBVzXTnYwHp0nfJjLppDNczkq2Ud_oNVSzazspQ4M
https://docs.google.com/forms/d/153sBVzXTnYwHp0nfJjLppDNczkq2Ud_oNVSzazspQ4M
https://docs.google.com/forms/d/153sBVzXTnYwHp0nfJjLppDNczkq2Ud_oNVSzazspQ4M
https://docs.google.com/forms/d/1ItQf8TTPMc_5KZoat_RkKw1sehCQ-R5h-RHvdq7majY
https://docs.google.com/forms/d/1ItQf8TTPMc_5KZoat_RkKw1sehCQ-R5h-RHvdq7majY
https://docs.google.com/forms/d/1ItQf8TTPMc_5KZoat_RkKw1sehCQ-R5h-RHvdq7majY
https://docs.google.com/forms/d/1ItQf8TTPMc_5KZoat_RkKw1sehCQ-R5h-RHvdq7majY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GhOZYSDAjpAuiM0qW4FcWU899uYTeNpywWtsTcM8yFQjSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GhOZYSDAjpAuiM0qW4FcWU899uYTeNpywWtsTcM8yFQjSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GhOZYSDAjpAuiM0qW4FcWU899uYTeNpywWtsTcM8yFQjSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GhOZYSDAjpAuiM0qW4FcWU899uYTeNpywWtsTcM8yFQjSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GhOZYSDAjpAuiM0qW4FcWU899uYTeNpywWtsTcM8yFQjSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0SLo-qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLspEAfUn-YbJgBKwFs-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0SLo-qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLspEAfUn-YbJgBKwFs-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0SLo-qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLspEAfUn-YbJgBKwFs-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0SLo-qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLspEAfUn-YbJgBKwFs-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0SLo-qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLspEAfUn-YbJgBKwFs-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YJJ0SLo-qSqgk_ZpFXQFBCxx5QLspEAfUn-YbJgBKwFs-w/viewform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScge92klrfVgAYdSAZm6WA8BYVK587POmtcshx0CdKVxOkx3A/viewform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScge92klrfVgAYdSAZm6WA8BYVK587POmtcshx0CdKVxOkx3A/viewform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScge92klrfVgAYdSAZm6WA8BYVK587POmtcshx0CdKVxOkx3A/viewform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScge92klrfVgAYdSAZm6WA8BYVK587POmtcshx0CdKVxOkx3A/viewform
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScge92klrfVgAYdSAZm6WA8BYVK587POmtcshx0CdKVxOkx3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9Ku9wnIbmpt0A-Z_g7gVgwS-Mmyr7iOIuoFDvK2aHStydA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9Ku9wnIbmpt0A-Z_g7gVgwS-Mmyr7iOIuoFDvK2aHStydA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9Ku9wnIbmpt0A-Z_g7gVgwS-Mmyr7iOIuoFDvK2aHStydA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9Ku9wnIbmpt0A-Z_g7gVgwS-Mmyr7iOIuoFDvK2aHStydA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9Ku9wnIbmpt0A-Z_g7gVgwS-Mmyr7iOIuoFDvK2aHStydA/viewform
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Інформати

ка 

 

Дмитренко 

А.В. 

 

«На Урок» 01.03.2021 Лінійні алгоритми у  

Python 

 

«На Урок» 24.02.2021 Проектування бази даних  

 Глєбова 

О.О. 

На урок 26.02 Опрацювання об'єктів 

мультимедіа, тест для 8 

класу 

Документи та 

документообіг, тест для 11 

класу 

 

Географі

я 

Корень 

Л.О. 

Quizzizz Березень 

2021 

Підсумкова контрольна 

робота з географії за ІІ 

семестр у 6-11 класах 

Підсумкова контрольна 

робота з природознавства 

за ІІ семестр 

 

Трудове 

навчання 

Хомицька 

Юлія 

Борисівна 

https://vseosvita.

ua/ 

03.12.2020 

 

 

18.12.2020 

 

 

12.01.2021 

 

 

11.02.2021 

 

 

 

01.03.2021 

 

Урок : «Технологія 

виготовлення м*якої 

іграшки» 

Презентація : «В*язання 

гачком. Основні прийоми 

в*язання гачком» 

Урок : «Писанкарство. 

Орнаменти в 

писанкарстві» 

Презентація: 

«Писанкарство. Давні 

традиції українського 

народу» 

Урок: «Макраме. Історія 

виникнення та розвитку. 

Обладнання, інструменти 

та матеріали. Правила 

безпечної роботи» 

ВМ13472

6 

 

GZ035891 

 

 

RK277953 

 

 

TB468108 

  

 

 

NO48026

9 

 

Географі

я 

Природо

знавство 

Данилюк 

Ю.Ю. 

«На урок» 27.02.2021 Вода – розчинник. 

Розчини у природі. Пр.р. 

8. Розчинні і нерозчинні 

речовини. Дослідження 

розчинності речовин. 

 

Природо

знавство 

Жарік С.В. Всеосвіта 26.02.2021 Презентація «Клітинна 

будова організмів» 

DQ96983

0 

Всеосвіта 02.03.2021 Урок «Значення рослин 

для людини» 

FV253973 

Всеосвіта 02.03.2021 Урок «Рослинні 

організми, будова» 

SP238433 

Всеосвіта 01.03.2021 Щоденний план 

вихователя ГПД 

«Подорож до світу 

маленьких казок» 

YG20965

3 

Всеосвіта 02.03.2021 Презентація «Планети 

сонячної системи» 

QO15781

5 

Всеосвіта 02.03.2021 Презентація «Явища 

природи 5 клас» 

 

RG030235 

https://vseosvita.ua/
https://vseosvita.ua/
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Всеосвіта 03.03.2021  Презентація «Способи 

зображення Землі» 

RY797742 

Всеосвіта 03.03.2021 Щоденний план 

вихователя ГПД «Чому не 

можна спалювати сміття» 

HA69283

7 

Всеосвіта 03.03.2021 Щоденний план 

вихователя ГПД «Яка 

небезпека перетворюється 

на безпеку» 

EZ010168 

Всеосвіта 03.03.2021 Щоденний план 

вихователя ГПД 

«Небезпечні ситуації у 

твоєму житті» 

FK795424 

 

Головко Н.В., Корень Л.О., Булах І.О., Кідиба О.В. організували участь 

учнів у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус».  Учасники отримали 

дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів, грамоти з біології, хімії, географії, фізики. 

Булах І.О. організувала участь учнів в онлайн олімпіаді НаУрок з фізики 

та інформатики. 

Дмитренко А.В., організувала участь учнів у конкурсах та інтернет-

олімпіадах (районного, міського, Всеукраїнського етапів), де учні 

продемонстрували гарні результати. 

 VIII Всеукраїнська-інтернет олімпіада «На Урок»(Зима 2021) 

 Всеукраїнський інтернет-конкурс до 20-ї річниці акції «День без 

мобільного телефона» 

 VIII Українська олімпіада з лінгвістики 

Глєбова О.О. організувала участь учнів у Всеукраїнському інтернет-

конкурсі до 20-ї річниці акції «День без мобільного телефона» 

Поніматченко Б.Д. організував участь учнів у  міському конкурсі 

«Пожежна безпека». 

Хомицька Ю.Б. організувала участь учнів в: 

 міському конкурсі «Пожежна безпека»,  

 VІІ конкурсі-грі «Краєзнавчий калейдоскоп»,  

 І (міський) етап Всеукраїнської фотовиставки до Дня Соборності 

України «Україна – це ми!» ( 2 місце – Юденко Тимофій) , 

 Онлайн-змаганнях зі спортивного орієнтування,  

 конкурсній програмі «Туристськи будні»,  

 грі-конкурсі учнівської молоді м.Києва «Краєзнавчий квест» 

  XXІІ етапі міської акції «Пізнай свій край- пізнай себе!» 

Відкриті уроки та позакласні заходи, проведені вчителями кафедри у 

2020-2021 н.р.: 

Дмитренко А.В. 

Відкриті уроки: 
 Штучний інтелект, інтернет речей, Smartтехнології (10-А 15.10) 
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 Мова програмування Python. Створення та виконання лінійних 

алгоритмів – (7-В ,09.03) 

Уроки з використанням е-підручників: 

 Конструювання сайтів (8-А, 27.11) 

 Командний інтерфейс у  Python (9-А, 12.03) 

Позакласна робота:  
 Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія(06.12.2020, 5-11 класи) 

 Моделювання в житті сучасної людини (23.11.2020, 9-А) 

 Інформаційний батл (23.11.2020, 8, 9,10,11 класи) 

 Створюємо онлайн-простір разом з дітьми 

 Safer Internet Day Challenge 2021 

участь в олімпіадах: 

 VIII Всеукраїнська-інтернет олімпіада «На Урок»(Зима 2021) 

 Всеукраїнський інтернет-конкурс до 20-ї річниці акції «День без 

мобільного телефона» 

 VIII Українська олімпіада з лінгвістики 

Кідиба О.В. 

Відкриті уроки 

 Біологія 8-А клас, Урок з використанням е-підручників «Робота серця. 

Регуляція роботи серця.» 

Позакласна робота з предмету: 

 Екологічна гра «Зелене місто майбутнього», 7 клас  

 Декада екології 

Головко Н.В. 

Відкриті уроки: 

 Імпульс. Реактивний рух (10-А клас) 03.12.20 р. 

 Електрична напруга (8-Б клас) 11.02.21 р. 

Позакласна робота з предмету: 

 Фізичний бій (8-Б клас ) 23.12.20 р. 

 Інтелектуальний марафон (фізика) (9-А, 9-Б класи) 27.11.20 р. 

 Участь у Міжнародній природничій грі «Геліантус»   

Булах І.О. 

Відкриті уроки: 

 Рівномірний рух матеріальної точки по колу (7А – 12.11.20, 7Б - 12.11.20, 

7В – 11.11.20)  

 Випаровування та конденсація (8А – 18.11.20) 

 Лабораторна робота №9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання (7Б – 

04.02.21, 7В – 03.02.21) 
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 Лабораторна робота №10 З’ясування умов плавання тіла (7В - 10.03.21)  

 Розрахунок опору провідника. Питомий опір (8А – 17.02.21) 

Уроки з використанням е-підручників: 

• Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна (8-А клас) 

Позакласна робота з предмету: 

• Інтелектуальна гра «Еврика» (5, 6 класи) 

• Комп’ютерна гра «чи знаєш ти інформатику» 6 класи 

• Інтелектуальна гра «Своя гра» (7 класи) 

• Інтелектуальні ігри «Мандрівка до країни міркувань», «Подорож 

Україною», урок-гра до дня захисту тварин (1 клас) 

• заходи до дня захисту від кібер-буллінгу, до дня безпечного інтернету (5-

7 класи) 

Глєбова О.О. 

Уроки з використанням е-підручників: 

 Офісні веб-програми для створення спільних документів, 8-А клас 

 Абсолютні та мішані посилання, 9-А клас 

Корень Л.О. 

Відкриті уроки: 

 8-А 08.12.20 – Основні форми рельєфу України 

 9-А 01.12.20 - Сільське господарство України 

Позакласна робота з предмету: 

 Декада географії та  краєзнавства «Таємниця третьої планети»  

 Гимназийная олимпиада з географії в жовтні 2019 (учасники –  25учнів) 

 конкурс кросвордів та ребусів «Географічний калейдоскоп» (5-8 класи) 

 вікторина «Географія» (7-А, 7-Б) 

 гра-змагання «Географія – наука про Землю» (6-Б) 

 бліц-конкурс «По країнах та материках» (для 8-х, 9-х класів) 

 вікторина «Країни світу» (10 – 11 класи) 

Жарік С.В. 

Відкриті уроки: 

  «Атоми і молекули» - природознавство 5-Б клас. 

 «Хімічні явища, їх ознаки» - природознавство 5-Б клас. 

Ікол Н.В. 

Відкриті уроки 

 Урок геометрії у 7-В кл., 25.11.2020, тема: "Суміжні кути та їх 

властивості"  

 Урок алгебри у 8-Б кл., 23.11.2020, тема: "Тотожні перетворення 

раціональних виразів". 
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Уроки з використанням е-підручників: 

 Урок алгебри у 9-А кл.,  16.11.2020 "Перетворення графіків функцій" 

 Урок алгебри у 9-А кл., 05.03.2021  "Прогресії в житті людини" 

Позакласні заходи: 

 Позакласний захід у 7-В кл. "Математика в літературі" 

 Кейс гра для учнів 8-9 класів: «Усвідомлений вибір професії - шлях до 

успіху» проведена у 9-А та 9-Б класах під час декаді МІФ 

 Математичний захід у 8-Б кл. " Доторкнутися до нескінченності" 

Іванюк Т.М. 

Відкриті уроки 

 Додавання і віднімання дробів з різними 

знаменниками (6 кл математика) 

 Додавання і віднімання раціональних дробів з 

різними знаменниками (8 кл алгебра) 

Позакласна робота: 

 Виховний захід «Розумники та розумниці» 

(7клас) 

Кушнір Д.О. 

Відкриті уроки: 

 5-Б клас: «Кути. Вимірювання кутів» 

 5-Б клас «Трикутник і його види» 

 5-А клас «Мішані числа» 

Позакласні заходи: 

 5-А, 5-Б класи « Математичний випадок» 

Мища С.М. 

Відкриті уроки: 

 10 клас «Арени. Бензен, його будова, фізичні властивості» 

 11 клас «Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на 

основі їхньої будови» 

Відкриті уроки з використанням е-підручників: 

 9 клас «Реакції обміну між розчинами електролітів. Умови їх перебігу» 

Позакласні заходи: 

 9-а і 9-б класи «Хімічний марафон» 
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Данилюк Ю.Ю. 

Відкриті уроки.  

 Природознавство 5 – А клас: 03.11.20  «Явища природи», 

 10.11.20 «Хімічні явища, їх ознаки. Гниття. Горіння»;  

 географія 6 – А клас: 24.02.21 «Карта кліматичних поясів. 

Зміни клімату. Вплив людини на атмосферу та клімат». 

Хомицька Ю.Б. 

Відкриті уроки: 

 Урок-підсумок теми «В’язання гачком» - «Ну-мо дівчата» 7 кл. 

 «Свято українського рушника» 6 кл. 

 «Захист творчих проектів з теми « М’яка іграшка»  5 кл.  

Уроки з використанням е-підручників: 

 

 «Загальні відомості про матеріали для об’єкту дизайну» 9 кл 

  «Основи матеріалознавства» 8 кл 

Позакласні заходи :  

 «Пошук ідеї для подальшої роботи над проектом – «Подарунки для мами» 

5 кл. 

 Конкурс серед учнів 5-9 кл. на кращу креативну  новорічну ялинку  

 Майстер-клас з теми «Новорічний декор»; 

 Майстер-клас з теми «Квіти з атласної стрічки»; 

 Проведення спортивних змагань: 

 - зі скелелазіння «Хто швидше?» серед учнів 5-10 класів,    

 Проведення лижних зборів для учнів 5-11 кл. 

  Діюча виставка творчих робіт учнів 4-9 кл. – на протязі року  

Поніматченко Б.Д. 

 Конкурс серед учнів 5-6 класів «Найкраща ідея оформлення робочого 

місця» 

Решетнікова Т.В. 

виконано та відзнято наступні танцювальні композиції: 

 - «Чоколадний сюрприз» 7-б  кл.; 

 - «Український – ліричній» 7-б кл.; 

 - «Пандемія» 7-в, 7-б, 8-б кл.; 
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 - «Ой, під вишнею» 6-а кл.; 

 - «На вушко» 6-а кл.; 

 - «Танок квітів» 7-в, 8-б кл.; 

 - «Хіп-Хоп» 5-а кл.; 

 - «Дресерувальниця» 6-а кл.; 

 - «Танго» 7-в кл.; 

 - «Міньйони» 5-а кл.; 

 - «Рок-н-рол» 7-б кл.; 

 - «Вальс» 9-а кл.; 

 - «Hallelujah» 10-а кл. 

Позакласна робота: 

Концертна програма присвячена до Дня вчителя 

Різдвяна казка 

Флеш-моб «Emoji»  

Свято весни 

Шевченківські дні 

Участь в тижні екології  

Гімназійна весна 

Свято Останній дзвоник 

Випускні бали в 11-х класах 

Шеремет А.І., Марчук Н.Ю. 

Відкриті уроки: 

 Гімнастика (10-А клас, листопад) 

Позакласна робота: 

 Змагання з футболу присвячені Дню фізкультурника (7-в клас, 

вересень) 

 Веселі старти (6 а клас, жовтень) 

 Веселі старти (6 б клас жовтень) 

 Спортивно-оздоровче свято (5-а клас) " Козацькому роду нема 

переводу" (13 жовтня) 

 Спортивно-оздоровче свято (5-б клас) "Козацькому роду нема 

переводу" (13 жовтня.) 

 Змагання з волейболу (10-А,  10-Б клас) 

 змагання з легкої атлетики (7-А, 7-Б) 

 Показовий виступ з гімнастики Корчинської Діани, учениці 11-а 

класу (грудень) 

 турнір з волейболу (8 – 11 кл., грудень-січень) 
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 комплекс вправ ранкової гімнастики "Ми за здоровий спосіб життя" 

(б-Б клас, лютий) 

 змагання з футболу (5-А, 5- Б, 7-В, 6-Б, 9-А, квітень) 

 Естафети серед учнів паралелі,  7 - 11 класи, протягом року 

Свій досвід роботи вчителі презентували на засіданнях педагогічної ради, 

кафедри, науково-практичних семінарах, тощо. 

№ 
з/п 

Методична тема ПІБ учителя Виступи з досвіду впровадження 

1  Формування в учнів 
математичної компетентності 
та власної траєкторії навчання в 
10-11 класах 

Манько Л.А. Виступи на засіданні кафедри: 

Результати підготовки учнів 11 

класів до ЗНО (08.20) 

Компетентнісний підхід до навчання 
учнів на уроках математики (01.21) 
 

2  Шляхи підвищення якості 
знань учнів на уроках 
математики  

 Кушнір Д.О. Виступи на засіданні кафедри  
Шляхи підвищення якості знань учнів 
на уроках математики (10.20 р.) 
Використання ігрових завдань та 
тестів з формування математичних 
уявлень (01.21 р.) 

3  Формування інформаційної 
компетентності на уроках 
інформатики за рахунок 
впровадження сучасних 
технологій навчання 

Глєбова О.В. Виступ на засіданні кафедри 
Використання хмарних технологій у 
навчальному процесі (01.21 р.) 

4  Педагогічне керівництво 
різноманітної діяльності учнів 
проблемно-пошукового типу в 
контексті реалізації 
компетентнісного підходу на 
уроках хімії та в позакласній 
роботі 

Мища С.М. Виступи на засіданнях кафедри:  
Використання інформаційно-
комунікаційних технологій на 
дистанційних уроках хімії (10.20 р.) 
Розвиток критичного мислення на 
уроках хімії (01.21 р.) 
Презентація власного досвіду 
викладання (03.21 р.) 
 

5  Використання хмарних 
технологій на уроках фізики 

Головко Н.В. Використання хмарних сервісівGoogle 
для дистанційного навчання  
Виступ на засіданні кафедри  
Січень 2021 
 

6  Розвиток творчих здібностей 
учнів на уроках географії 
шляхом використання сучасних 
педагогічних технологій  

Корень Л.О. Виступ на засіданні кафедри:  
Використання тестових форм 
контролю навчальних досягнень 
учнів на уроках географії (10.20) 

7  Елементи та ресурси 
дистанційного навчання при 
викладанні інформатики в 

Дмитренко 

А.В. 
Виступ на засіданні пед.ради: 
Використання Google Meet 
під час дистанційного навчання 
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школі (27.12.20 р.) 
Виступи на засіданні кафедри: 
1. Модель організації освітнього 
процесу в умовах адаптивного 
карантину 
2. Інтерактивні матеріали, вправи та 
завдання засобами GOOGLE сервісів 

8  Використання індивідуального 
та диференційованого 
підходів для розвитку 
ключових компетентностей 
учнів на уроках математики  

Ікол Н.В. Виступи на засіданні кафедри:  
 Рекомендації щодо використання 

ІКТ та ігрових моментів на уроках 

для підвищенні інтересу (10.20) 

Формування підприємницької 

компетентності старшокласників 

через розв’язування прикладних 

задач на уроках математики (01.21) 

9  Формування ключових 
компетентностей учнів на 
уроках математики та в 
позаурочний час засобами 
інтерактивних технологій 
навчання 

Іванюк Т.М. Виступ на засіданні кафедри  
Змішане навчання (10.20 р.) 
Використання можливостей 
платформи  Мій Клас під час 
дистанційного навчання (01.21 р.) 
Презентація власного досвіду 
викладання (03.21 р.) 

10  Використання хмарних 
технологій у викладанні 
біології та основ здоров’я 

Кідиба О.В. Виступ на засіданні кафедри 
Використання оn-line сервісів для 
створення тестів і анкет (01.21) 

11  Використання інноваційних 
технологія на уроках захисту 
України  та створення  і 
використання комп’ютерних 
презентацій  в 10 та 11 класах 

Кравцов І.Г. Виступ на засіданні кафедри  
Про використання 

інноваційних технологій для 

розвитку критичного мислення на 

уроках хімії (01.21) 

Презентація власного досвіду 

викладання (03.21 р.) 

12  Формування  творчих 
здібностей учнів під час 
роботи гуртка 

Решетнікова 

Т.В. 
Виступ на засіданні кафедри 
Творчий звіт учителя хореографії 
(03.21) 

13  Розвиток творчих здібностей 
учнів на уроках трудового 
навчання засобами проектної 
діяльності 

Хомицька 

Ю.Б. 
Виступ на засіданні пед.ради  (10.20 
р.): 

Система роботи з питань безпеки 
життєдіяльності на уроках     
обслуговуючої  праці та заняттях 
туристичного гуртка 
Виступи на засіданнях кафедри: 
Використання інтерактивних 
технологій на уроках трудового 
навчання і технологій (08.20 р.) 
Розвиток творчих здібностей на 
уроках трудового навчання (10.20 р.) 
Інноваційні технології на уроках 



47 

 

«Трудового навчання» (01.21 р.) 
Презентація власного досвіду 
викладання (03.21 р.) 

14  Впровадження технології 
STEAM 

Поніматченко 

Б.Д. 
Виступи на засіданнях кафедри: 
Аспекти проведення уроків трудового 
навчання в онлайн режимі (01.21 р.) 

15  Формування в учнів здорового 
способу життя 

Жарік С.В. Виступ на засіданні пед.ради  (10.20 
р.): «Впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у 
діяльність ГПД та через зміст програм 
навчальних предметів «Основи 
здоров’я», «Природознавство» 
Виступ на засіданні кафедри: 
Впровадження акмеологічних 
технологій в навчальний процес 
(01.21 р.) 

16  Впровадження інноваційних 
технологій в навчальний 
процес, як засіб підвищення 
ефективності уроків і якості 
засвоєння знань учнями 

Данилюк 

Ю.Ю. 
 

17  Використанні інтерактивних 
технологій на уроках фізики. 
Використання методу проектів 
для розвитку пізнавальної 
діяльності учнів 

Булах І.О. Виступ на засіданні кафедри: 
Форми та методи  
 інтерактивного навчання (01.20) 

 

В рамках дистанційної освіти вчителі працюють з дистанційними 

платформами. 

Кількісний аналіз  

написання гімназистами творчих робіт під керівництвом 

 учителів-предметників на кафедрі природничо-математичних дисциплін  

2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

ПІБ учителя 8-11 

класи 

1  Корень Л.О. 27 

2  Рись А.А. 22 

3  Кідиба О.В. 9 

4  Мища С.М. 4 

5  Головко Н.В. 15 

6  Дмитренко А.В. 7 

7  Манько Л.А. 3 

8  Хомицька Ю.Б. 2 

9  Ікол Н.В. 2 

10  Кравцов І.Г. 1 
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Результати  

районного етапу захисту науково-дослідницьких робіт за 2020-2021 рр. 

 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 2020/2021н.р. 

Кількість 

призерів 

районного 

етапу за 5 років 

1  Рись А.А. Біологія  7  

2  Кідиба О.В. Біологія   

3  Іванюк Т.М. Математика   

4  Корень Л.О. Географія  1  

5  Мища С.М. Хімія    

6  Головко Н.В. Фізика    

7  Манько Л.А. Математика    

8  Глєбова О.О. Інформатика    

9  Іванюк Т.М. Математика    

10  Ікол Н.В. Математика   

11  Дмитренко А.В. Інформатика   

Результати  

міського етапу захисту науково-дослідницьких робіт за 2015-2020 рр. 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 2020/2021н.р. 

Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 5 років 

1 Рись А.А. Біологія  5  

2 Корень Л.О. Географія  -  

3 Манько Л.А. Математика  -  

4 Головко Н.В. Фізика  -  

5 Мища С.М. Хімія -  

7 Ікол Н.В. Математика -  

8 Дмитренко А.В. Інформатика -  

Вчителі кафедри разом з учнями брали активну участь у роботі Малої 

академії наук.  
Переможці 

 районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 2020-2021 н.р. 

з предметів природничо-математичного циклу: 

 Валеології 
Дунас Юстина Тарасівна      11-А      ІІІ 

 секція загальна біологія 
Грушка Анастасія 
Стеблик Софія 

10-А 
10-А 

ІІ 
І 
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 секція медицина 
Йорданова Вікторія 
Євтушенко Вікторія 

11-А 
11-А 

ІІІ 
ІІ 

 
  Переможці ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Київського територіального відділення Малої академії наук України  

у 2019-2020 навчальному році 

з предметів природничо-математичного циклу: 

 

 Валеології 
Дунас Юстина Тарасівна      11-А      ІІІ 

 секція загальна біологія 
Грушка Анастасія 
Стеблик Софія 

10-А 
10-А 

ІІ 
І 

 секція медицина 
Йорданова Вікторія 
Євтушенко Вікторія 

11-А 
11-А 

ІІІ 
ІІ 

 

Самоосвітня діяльність  

вчителів кафедри природничо-математичних дисциплін 

вебінари/курси/публікації 

під час карантину квітень 2021 року 

Іванюк Т. М. 

Всеосвіта (публікація) 

Позакласний захід з математики для 7 класу .Презентація "Математичний бій" 

свідоцтво XQ 755165 від 18.04.2021 
 

Ікол Наталія Василівна 

Освітня платформа «Прометеус» 15.04.2021 

Курс  «Критичне мислення для освітян» 30 годин 

свідоцтво №107d09a3d70e47559e1e10c29a5469b3 
 

Освітня платформа «На урок» (публікація) 

15.04.2021 

Розв’язвання задач з теми: "Вирази зі змінними. 

Тотожність. Степінь із натуральним показником" 

свідоцтво № ДБ-210 4236834 
 

Дмитренко Алла Віталіївна 

Prometheus  

16.04.2021 

Кількість годин - 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

Курс «Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень» 

свідоцтво №4b4d29a96ce54ad2b62ba461397d87f3 
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Prometheus  

05.04.2021 

Курс “Що повинен знати лідер освітнього стартапа” 

Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС) 

сертифікат №d7abdb470fd744e58353922a151ac6f7 

 

Едера 

07.04.2021 

Курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» 

для педагогів та керівників шкілКількість годин - 50 годин 

Сертифікат №b5e8160f9d554594b6eb0b994b63ecae 

“На урок” 

15.04.2021 

Кількість годин 2 

Вебінар 

Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу 

 

Манько Ліна Анатоліївна 

Prometheus 16.04.2021  

Впровадження інновацій в школах, Кількість годин - 60 годин (2 кредит ЄКТС). 

Сертифікат №3eead42f28134c2e9c8637f712313e61 

 

Prometheus 16.04.2021  

Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? 

Teachers College (Колумбійський університет, США), 

Кількість годин - 20 годин (0,7 кредитів ЄКТС) 

сертифікат №1990e02d598d4eac84057ddf37b0a190 

 

Кідиба Оксана Василівна 

Prometheus 16.04.2021  

Курс: Стартуємо до успішної школи 

ІН сертифікату aac84394e24d405dad60542e73a9803c 

 

На урок 11.04.2021  

Публікація: Презентація з основ здоров'я "У небезпечних місцях" 

Сертифікат № ДБ-2104236173 

  

ОСВІТА.UA 13.04.2021  

Публікація: Презентація з основ здоров'я «Безпечне довкілля»  

Сертифікат № 10678 
 

Корень Л.О.  

«Всеосвіта» 

Вебінар 07/04/21 
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«Онлайн-олімпіада як альтернатива для перевірки отриманих знань»   

Сертифікат ND027151  

 

«Всеосвіта»  

Вебінар  14/04/21 

«Мої журнали» - необхідний цифровий  інструмент для організації навчання у 

сучасному освітньому середовищі»  

Сертифікат KW174678   

 
Данилюк Юлія Юріївна  

На урок 

Вебінар 14.04.2021 

«Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей»   

Сертифікат № В460-1474197 

 

На онлайн-платформі «На урок» розміщено матеріали до уроків з 

природознавства на тему «Водне середовище життя організмів»  

Сертифікат ДБ 2104236707 

 

Глєбова Оксана Олегівна 

Prometheus 16.04.2021  

Курс «Впровадження інновацій в школах»,  

Кількість годин - 60 годин (2 кредит ЄКТС). 

Сертифікат №fd0ab4413a9648f5988ddf5c6303db63 

 

Жарік Світлана Вікторівна 

На урок 15.04 

Вебінар: «Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності 

сприйняття світу» (вебінар прослухано, сертифікат не купувала). 

 

На урок 12.04 

Вебінар: «Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою 

PowerPoint» (вебінар прослухано, сертифікат не купувала). 

 

На урок 09.04 

Вебінар: «Руханки для кожної дитини: вимоги, ідеї, особливості проведення» 

(вебінар прослухано, сертифікат не купувала). 

 

Всеосвіта 13.04 

Презентація «Живі барометри. Рослини»     

Сертифікат AQ062971 

 

Всеосвіта 15.04 

Прзентація «Чи мона бути веселим, коли дощить?»   

Сертифікат  BJ135426 
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Всеосвіта 15.04 

Презентація «живі барометри. Птахи»   

Сертифікат  ZM268309 

 

Всеосвіта 15.04 

Напис-розтяжка «День довкілля»   

Сертифікат  ZB634185 
 

Всеосвіта 15.04 

Напис-розтяжка «День Землі»   

Сертифікат  OK894374 
 

Всеосвіта 15.04 

Роздаткові картки для вивчення ОКНС    

Сертифікат   PU143069 
 

Булах І.О. 

«Освітня агенція міста Києва», EDUHUB 

Курс «Безпека в Інтернеті» 06.04.2021  

Сертифікат 89431341 
 

«Освітня агенція міста Києва», EDUHUB 

Курс «Мистецтво сторітелінгу 06.04.2021  

Сертифікат 85951399 
 

«Prometheus»  

курс «Успішне вчителювання – прості рецепти на щодень» 06.04.2021   

Сертифікат №1d8ec7a5d6ea492abbf5f31ae479efff 
 

«Prometheus»  

курс  «Впровадження інновацій у школах» 13.04.2021  

Сертифікат №2a8ab70035884737974d6887a3e05c1e 
 

Публікація матеріалів на онлайн-платформах: 

Naurok.com.ua 

виховний захід "8 квітня - день любителів зоопарку"   

Сертифікат ДБ-2104235138 

05.04.2021  
 

Naurok.com.ua 

Презентація урока-гри "Еврика"   

Сертифікат ДБ-2104235294 

05.04.2021  
 

Naurok.com.ua 

Сценарій спектаклю до нового року  

Сертифікат ДБ-2104235416 

06.04.2021  
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Naurok.com.ua 

Презентація урока-гри "Чи знаєш ти інформатику"  

Сертифікат ДБ-2104235296 

06.04.2021     

 

Naurok.com.ua 

Презентація урока-гри з інформатики "ЩО? Де? Коли?  

Сертифікат ДБ-2104235295 

06.04.2021  

 

Vseosvita.ua 

Кейс-метод у навчанні  

Сертифікат NK291539 

07.04.2021  

 

Vseosvita.ua 

Урок на тему «Мобільний телефон» з використанням методу проектів 

Сертифікат RQ297067 

07.04.2021  

 

Naurok.com.ua 

Виховний захід "15 квітня - день екологічних знань" 

Сертифікат на модерації 

13.04.2021  

 

          На високому рівні в цьому навчальному році працювала кафедра 

іноземних мов. Ураховуючи науково-методичну тему кафедри іноземних мов 

«Використання новітніх технологій та методів навчання, формування умов 

внутрішніх спонукань до навчальної діяльності учнів на уроках іноземних 

мов», кожен учитель обрав навчально-методичну тему, навчально-методичну 

тему ШПД, педагогічну технологію навчання, над якими працював, 

удосконалюючи свою професійну майстерність. Засідання кафедри були 

спрямовані на впровадження нових методик та технологій навчання, 

удосконалення застосування компетентнісного підходу до навчання іноземної 

мови в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти. 

Велику увагу приділяли вчителі роботі з чотирма інтегрованими 

змістовними лініями, виділеними в навчальних програмах, а саме: «Екологічна 

безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і 

безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які спрямовані на 

формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів 

у реальних життєвих ситуаціях. 

Для навчання писемному та усному мовленню, аудіюванню та читанню 

використовувалися передові методики вітчизняних та закордонних 

педагогічних шкіл. На засіданнях кафедри заслухано звіти вчителів щодо 

роботи над обраними методичними темами та педагогів, які атестувалися. Крім 
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того, членами кафедри було проаналізовано рівень знань та вмінь учнів, 

результати олімпіад, написання й захисту пошуково-дослідницьких робіт МАН, 

Всеукраїнських творчих конкурсів.  

Під час уроків іноземної мови було визначено очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до рівнів і дескрипторів 

комунікативних умінь Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(комунікативна компетентність) та окреслено лексичний, граматичний і 

фонологічній діапазон учня/учениці на кінець навчального року (лінгвістична 

компетенція). 

Учні на уроках іноземних мов навчалися розуміти зміст основних 

висловлювань, текстів різної складності, під час читання – зміст автентичних 

текстів; оволодівали вміннями будувати логічно структуризовані повідомлення, 

зв’язно висловлювати власне ставлення до осіб, подій, явищ тощо; навчаючись 

письму, учні складали плани, робили нотатки, заповнювали анкети, 

опитувальні картки, писали листи, твори, автобіографії. За допомогою засобів 

художнього тексту учнів учили толерантному ставленню до традицій, звичаїв, 

цінностей та ідеалів, характерних для народу, мова якого вивчалася. 

Діяльність вчителів кафедри іноземних мов  у 2020-2021 н.р. була 

творчою і насиченою, ефективною і результативною. 

         Тема роботи кафедри «Використання новітніх технологій та методів 

навчання, формування умов внутрішніх спонукань до навчальної діяльності 

учнів на уроках іноземних мов» тісно пов’язана із науково-методичними 

темами вчителів, їх темами ШПД та інноваційними педагогічними 

технологіями, які вони застосовують на практиці під час вивчення іноземних 

мов.  

Інформація  

про інноваційні педагогічні технології,  

що впроваджують учителі кафедри 
№ Назва та суть інноваційної 

педагогічної технології, автор-
розробник 

Колектив або 
особа, які 

апробують 
(адаптують, 

упроваджують) 
інноваційну  

пед. технологію 

Прогнозовані 
результати 

Друкована 
продукція 
з досвіду 

впро-
вадження 

1.  Застосування технологій 

критичного мислення для реалізації 

особистісно-орієнтованого 

навчання на уроках іноземної мови 

Котовська А.А. Виступи на 

педагогічних радах, 

семінарах. 

2 уроки 

2.  Інноваційні технології та 

інтерактивні методи навчання на 

уроках англійської мови 

Камінська – 

Клецкова Я.Ю. 

 

Виступи на 

педагогічних радах, 

семінарах, відкриті 

уроки 

3 уроки 

3.  Самореалізація особистості шляхом 

упровадження інтерактивних 

методів роботи в навчально-

виховний процес на уроках 

іноземної мови 

Осипенко К.Л. Виступи на 

педагогічних радах, 

семінарах, 

конференціях, відкриті 

уроки 

3 уроки 
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4.  Формування навичок письма Михайлишина 

О. П. 

Виступи на 

педагогічних радах, 

засіданнях кафедри, 

семінарах, відкриті 

уроки 

3 уроки 

5.  Використання проектної діяльності 

на уроках англійської мови з метою 

розвитку креативної особистості 

Жубинська М.І. Виступи на 

педагогічних радах, 

семінарах, 

конференціях, відкриті 

уроки 

2 уроки 

6.  Самореалізація особистості шляхом 

упровадження інтерактивних 

методів роботи у навчально-

виховний процес на уроках 

англійської мови 

Заболотня О.О. Виступи на 

педагогічних радах, 

засіданнях кафедри, 

семінарах, відкриті 

уроки 

2 уроки 

7.  Застосування інтерактивних 

методів навчання, комунікативних, 

проектних завдань, ефективна 

організація парної та групової 

роботи з метою розвитку мовлення 

Шумакова С.М. Виступи на засіданнях 

кафедри, 

конференціях, відкриті 

уроки 

3 уроки 

8.  Використання інтерактивних 

методів роботи на уроках 

англійської мови 

Шклякук Г.О. Виступи на педрадах, 

семінарах, відкриті 

уроки 

1 урок 

9.  Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності 

учня на засадах діяльнісного та 

особистісно орієнтованого підходів 

Кривошея С.В. Виступи на засіданнях 

кафедри, семінарах, 

відкриті уроки 

2 уроки 

10.  Використання інтерактивних 

методів навчання для розвитку 

креативної особистості на уроках 

англійської мови 

Шостак В.О. Виступи на засіданнях 

кафедри, семінарах, 

відкриті уроки 

1 урок 

11.  Формування мовленнєвої 

компетенції учнів шляхом 

застосування інтерактивних форм 

роботи на уроках англійської мови 

Матвієнко Х.В. Відкриті уроки, 

виступи на засіданнях 

кафедри 

2 уроки 

12.  Використання автентичних 

матеріалів на уроці французької 

мови як засіб реалізації 

комунікативно орієнтованого 

підходу до навчання 

Селютіна М.К. Відкриті уроки, 

виступи на засіданнях 

кафедри 

2 уроки 

13.  Проектна діяльність на уроках 

німецької мови 

Камишанська 

О.В. 

Відкриті 

уроки,виступи на 

засіданнях кафедри 

2 уроки 

14.  Формування комунікативної 

компетенції на уроках німецької 

мови шляхом використання 

інноваційних технологій 

Огер О. Відкриті уроки, 

виступи на засіданнях 

кафедри 

 

2 уроки 

15.  Розвиток діалогічного мовлення 

засобами інтерактивного навчання 

Бєлова О.І. Відкриті уроки, 

виступи на засіданнях 

кафедри 

1 урок 

16.  Використання методу проектів на 

уроках англійської мови 

Куксінська  М.Ю. Відкриті 

уроки,виступи на 

засіданнях кафедри 

1 урок 
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17.  Використання мультимедійних 

засобів навчання на уроках 

англійської мови 

Михлик Т.В. Відкриті уроки, 

виступи на засіданнях 

кафедри 

2 уроки 

18.  Формування навчально-

пізнавальної компетентності на 

уроках англійської мови шляхами 

використання ігрових технологій 

Зоріна Г.І. Відкриті уроки, 

виступи на засіданнях 

кафедри 

1 урок 

 

Ці інноваційні педагогічні технології знайшли своє відображення в 

проведених вчителями робочих уроках, уроках самопідготови, позакласних 

заходах.                             

Відкриті уроки, проведені  вчителями кафедри іноземних мов, 

які проходили атестацію у 2020-2021 н.р. 
№ 

з/п 

ПІБ 

учителя 

Предмет Тема 

відкритого 

уроку 

Клас Дата Індивідуальна тема вчителя 

1. Камишанська 

О.В. 

Німецька 

мова 

Ми йдемо в 

кінотеатр 

9-А 09.11.20 

 

Проектна діяльність на уроках 

німецької мови 

Природа 

навколо нас 

8-А 25.02.21 

2. Кривошея 

С.В. 

Англійська 

мова 

Канікули та 

туризм 

10-А 29.10.20 

 

Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності 

учня на засадах діяльністного 

та особистісно-орієнтованого 

підходів 

Звичаї 10-А 24.11.20 

Здоров’я та 

тіло 

10-А 15.12.20 

 

3. Матвієнко 

Х.В. 

Англійська 

мова 

Шкільні 

предмети 

2-В 18.09.20 

 

Формування мовленнєвої 

компетенції учнів шляхом 

застосування інтерактивних 

форм роботи на уроках 

англійської мови 

Хобі 3-Б 16.10.20 

Напрямок 

руху 

4-Б 11.11.20 

середа 

 

      Упродовж  навчального року вчителі кафедри брали  участь у вебінарах для 

отримання актуальної і корисної інформації, освоєння нових технологій з 

метою самовдосконалення та підвищення кваліфікації. 

 

Самоосвітня діяльність вчителів кафедри іноземних мов 

вебінари/курси/лекції 
Предмет 

 
ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема вебінару/курсів/ 

лекції 

Номер 

сертифікату/ 

«прослухано» 

Англійсь-

ка 

мова 

Камінська – 

Клецкова 

Я.Ю. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

 

20.09.20 Можливості «На Урок» для 

змішаного навчання 

В344-885921 

21.09.20 Змішане навчання: очікування 

та досвід упровадження 

К36-885921 

17.10.20 STEM, STEAM, STREAM: 

від концепції до практичного 

втілення 

К37-885921 

10.04.21 Сучасні інтернет-ресурси 

для організації ефективного 

навчання 

В430 1008976 
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Рrometheus 

 

21.11.21 Упровадження інновацій в 

школах 

«прослухано» 

British 

Council 

15.01.21 Education exchange:language 

learning in lockdown 

«прослухано» 

12.04.21 Picture books in European 

English Language Teaching 

PEPELT the virtual resource for 

teachers of English  

«прослухано» 

Осипенко 

К.Л. 

British 

Council 

14.10.20 Evidence-based reflection and 

teacher development 

«прослухано» 

24.11.20 Teacher professional 

development through whats app 

based communities of practice in 

challenging contexts 

«прослухано» 

25.11.20 Teacher activity groups; an 

effective model for professional 

development 

«прослухано» 

05.01.21 Education exchange:language 

learning in lockdown 

«прослухано» 

30.03.21 How to find the right resources 

to develop your skills as a 

teacher  

«прослухано» 

07.04.21 Promoting Creativity in Digital 

Learning  

«прослухано» 

12.04.21 Picture books in European 

English Language Teaching 

PEPELT the virtual resource for 

teachers of English  

«прослухано» 

Рrometheus 

 

22.10.20 Наука про навчання: що має 

знати кожен учитель 

«прослухано» 

Михайли-

шина О. П. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

 

17.10.20 STEM, STEAM, STREAM: 

від концепції до практичного 

втілення 

К37-55865 

22.10.20 Психологічна підготовка 

школярів до участі в 

конкурсах і олімпіадах 

В369-55865 

23.10.20 Алгоритм побудови 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти: від 

теорії до практики 

В365-55865 

21.11.20 Підвищення кваліфікації 

вчителів: через самоосвіту до 

професійного зростання 

К38-55865 

 

Освітній 

проект 

«Всеосвіта» 

18.03.21 

 

Сучасні світові практики 

впровадження 

медіаграмотності на уроках 

англійської мови 

№ LR287454 

Жубинська 

М.І. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

20.10.20 Як зацікавити та мотивувати 

учнів у вивченні іноземної 

мови 

В362-1008976 

22.10.20 Психологічна підготовка 

школярів до участі в 

конкурсах і олімпіадах 

В369-55865 
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02.11.20 Розвиток активних громадян В373-1008976 

 

05.11.20 Онлайн-сервіси для 

дистанційної роботи: 

GoogleMeet, Skype, Zoom 

В376-1008976 

10.11.20 Інклюзивно-ресурсний центр: 

принципи взаємодії дитини, 

батьків та закладу освіти 

В377-1008976 

16.11.20 Використання сервісу Canva 

for education під час 

дистанційного і  змішаного 

навчання 

В373-1008976 

 

15.04.21 Онлайн-дошка – допоміжний 

інструмент у роботі педагога 

В430-1008976 

15.04.21 Зорова гімнастика – здоровий 

відпочинок для очей 

В443-1008976 

12.04.21 Розвиток критичного 

мислення учасників 

освітнього процесу засобами 

проєктного навчання 

В444-1008976 

Шклярук 

Г.О. 

Освітній 

проект 

«НаУрок» 

17.11.20 Формування навичок 

майбутнього на уроках 

англійської мови 

В381-1008976 

23.11.20 Спільне конспектування: 

досвід використання Padlet під 

час дистанційного навчання 

В383-1008976 

25.11.20 Онлайн-тести для розвитку 

творчого мислення: поради, 

ідеї, практика 

В371-1008976 

27.11.20 Можливості операційної 

системи Edubuntu для 

організації очного та 

дистанційного навчання 

B386-1008976 

1.12.20 Онлайн-сервіси для 

організації дистанційного та 

змішаного навчання дітей із 

ООП 

В387-1008976 

7.12.20 Як перетворити традиційний 

офлайн-урок на сучасний 

онлайн-урок 

В390-1008976 

9.12.20 Лайфхаки для формування 

ключових умінь педагога ХХІ 

століття 

В391-1008976 

10.12.20 Здоровий спосіб життя 

вчителів та учнів у «новій 

реальності»: основні 

принципи та корисні 

поради 

В395-1008976 

Кривошея 

С.В. 

Освітній 

проект 

«НаУрок» 

15.09.20 Онлайн–сервіси для 

організації дистанційного та 

змішаного навчання дітей із 

ООП 

 

В387-1023668 
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05.10.20 Можливості операційної 

системи Edubuntu для 

організації очного та 

дистанційного навчання 

В386-1023668 

21.10.20 Проведення виховної роботи 

класним керівником в умовах 

карантину 

В282-1023668 

07.11.20 Edutainment: практика 

застосування в класі та поза 

ним 

В385-1023668 

18.11.20 Як перетворити традиційний 

офлайн-урок на сучасний 

онлайн-урок 

В390-1023668 

27.11.20 Інклюзивно-ресурсний центр: 

принципи взаємодії дитини, 

батьків та закладу освіти 

В377-1023668 

03.12.20 Як зацікавити та мотивувати 

учнів у вивченні іноземної 

мови 

В362-1023668 

17.12.20 Оцінювання, само- та 

взаємооцінювання в умовах 

дистанційного навчання і не 

тільки 

В305-1023668 

21.12.20 Екскурсії до галерей та музеїв: 

ідеї для дистанційного 

навчання і не тільки 

В382-1023668 

16.01.21 Психологічна складова роботи 

вчителя: як підбити підсумки 

року з користю для себе та 

учнів 

В400-1023668 

29.01.21 Риторика педагога: 

антикризове реагування під 

час взаємодії з батьками 

В35-1023668 

05.02.21 7 активностей для розвитку 

говоріння на уроках 

англійської мови, що майже не 

потребують підготовки 

В107-1023668 

06.02.21 Формування підприємницької 

компетентності учнів на 

уроках англійської мови 

В307-1023668 

15.04.21 Інтернет-олімпіада як 

інструмент мотивації учнів під 

час дистанційного навчання 

В411-1023668 

15.04.21 Використання онлайн-тестів 

для підготовки й проведення 

інтегрованого уроку 

В429-1023668 

15.04.21 Онлайн дошка - допоміжний 

інструмент у роботі педагога 

В430-1023668 

15.04.21 Прийоми для формування 

презентаційних навичок: печа 

куча, ignite talks, speed geeking 

В427-1023668 
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Шостак 

В.О. 

Освітній 

проект 

«НаУрок» 

05.11.20 Онлайн-сервіси для 

дистанційної роботи: 

GoogleMeet, Skype, Zoom 

В 376-410433 

British 

Council 

21.06.20 ІЗІ ЗНО. Англійська мова «прослухано» 

08.11.20 Exam strategies from A to Z «прослухано» 

29.03.21 Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

англійської мови 5-9 класів: 

- самодоступний курс  

«Навчання англійської мови у 

5-9 класах»; 

- вебінар «Навчання під час 

пандемії» 

«прослухано» 

Рrometheus 

 

10.09.20 Протидія та попередження 

боулінгу (цькуванню) в 

закладах освіти 

«прослухано» 

Куксінська 

М.Ю. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

03.11.20 Використання онлайн-тестів 

під час дистанційного 

навчання 

В370-1578133 

10.11.20 Способи вирішення проблем 

взаємодії з дитиною засобами 

казкотворчості 

В372-1578123 

Dinternal 

Education 

15.10.20 Effective teaching with My 

English Lab- let`s learn how to 

MEL 

«прослухано» 

PTE 

Academic 

12.04.21 What is it and is it right for my 

students? 

«прослухано» 

14.04.21 Learning to listen: improving 

students` listening skills for 

exams 

«прослухано» 

Бєлова О.І. ІППО КУ 

імені 

Бориса  

Грінченка 

29.10.20 Емоційний інтелект: 

знайомий незнайомець 

DN20-

KkbMFKy5fz 

29.10.20 Teaching Grammar Creatively DN20-

hADaT32CeQ  

Пащенко 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson 

Dinternal 

Education 

 

 

 

16.09.20 Як використання сучасних 

інтерактивних технологій 

сприяє ефективному 

опануванню англійської та 

полегшує життя вчителя 

іноземної мови 

DE-33-

1609202017-

12638 

 

18.09.20 Розвиток 4-х ключових компе-

тентностей учнів та 

продукуван-ня учнями 

творчих ідей 

DE-33-

1809202015-

12638  

22.09.20 Roadmap to motivating students: 

an eight-step guide 

DE-37-

2209202016-

12638 

14.10.20 Getting to grips with teaching 

mediation 

«прослухано» 

Програми 

Proteach  

19.10.20 Дієві техніки оцінювання 

усного та писемного мовлення 

учнів 

DE-38-

1910202018-

12638 
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16.11.– 

09.12.20 

Використання мови та 

писемне продукування в 

системі підготовки учнів до 

ДПА та ЗНО 

DE-66-

1611202018-

12638 

Матвієнко 

Х.В. 

 

 

 

 

MM 

Publications 

25.03.21 Exam success with ZNOleader «прослухано» 

Pearson 

Dinternal 

Education 

31.03.21 Learning to listen improving 

listening skills 

«прослухано» 

ТЦ 

«Лінгвіст» 

07.04.21 Teaching grammar «прослухано» 

Фран-

цузька 

мова 

Селютіна 

М.К. 

ІППО КУ 

імені 

Бориса  

Грінченка  

30.10.20 Педагогічна діагностика: 

технологія розробки тестових 

завдань і тестів 

DN20 - 

eEDkagjepG 

09.11.20 Позаурочна діяльність – 

складова освітнього процесу 

DN20 - 

XgFof7PvAt 

06.11.20 Розвиток загальнокультурної 

компетентності вчителя 

французької мови у процесі 

вивчення художньої культури 

Франції 19 ст. 

DN20 – 

7R5bMDQ5IX 

22.03.21 Основні засади виховання DN20 - 

HDObcQxhL7 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

02.04.21 Використання онлайн-тестів 

під час дистанційного 

навчання 

В370-144922 

Німецька 

мова 

Камишан-

ська О.В. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

 

 

09.09.20 Ефективна взаємодія в освіті: 

інструменти та прийоми 

К31-825739 

11.10.20 Мислення логічне, креативне, 

критичне 

К28-825739 

28.10.20 Антистресові технології в 

педагогічній діяльності 

DN 

2058oSprmQPy 

29.03.21 Сервіс відеоконференцій 

ZOOM: оновлення та 

лайфхаки для дистанційних 

уроків 

NB449-825739 

Goethe 

Institut 

 

26.03.21 

07.04.21 

09.04.21 

Цифрові підручники для шкіл 

«Beste Freunde A1-B1» 

 

«прослухано» 

Огер О.В. Освітній 

проект  

«На Урок» 

18.09.20 Навчальний рік 2020-2021: 

виклики та можливості  

К35-1051237 

ІППО КУ 

імені 

Бориса  

Грінченка 

18.09.20 Мовний імідж учителя закладу 

загальної середньої освіти в 

умовах Нової української 

школи 

DN20-

XfTupeHgYW 

18.09.20 Дистанційне та змішане 

навчання в школі: поняття, 

терміни, моделі 

DN20-

mCdnGZotxh 

EdEra 20.02.21 Про дистанційний та 

змішаний формати навчання 

«прослухано» 
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          Учителі кафедри - творчі люди, які постійно удосконалюють свій 

професійний досвід і готові поділитися ним із своїми колегами, учителями 

іноземних мов на освітніх онлайн платформах та отримати відповідний 

сертифікат про публікацію. 

Самоосвітня діяльність вчителів кафедри іноземних мов 

(розробки уроків/презентацій/позакласних заходів/тестів), представлена 

на освітніх онлайн-платформах 
Предмет 

 
ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема 

уроку/презентації/позакла

сного заходу/тестів 

Серія та 

номер 

сертифікату 

Англій-

ська 

мова 

Камінська – 

Клецкова 

Я.Ю. 

 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

19.09.20 Use of present continuous 

tense», 5 клас 

ДБ-

2003156889 

19.10.20 Preparing a news bulletin, 9 

клас 

ДБ-

2003156891 

14.04.21 Teaching Collocations with 

Do and Mak 

ДБ-

2104236723 

15.04.21 Conditional sentence type 1 ДБ-

2104236859 

Освітній 

проект 

«Всеосвіта» 

19.11.20 Making predictions and 

giving advice, funny 

horoscopes, 10 клас 

GX049023 

Осипенко 

К.Л. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

20.01.21 Thepassive: advanced 

structures, 10 клас 

ДБ -

2004175148   

Освітній 

проект  

«Всеосвіта»   

23.02.21 Years ahead, 7 класу  ДБ – 

2006845396 

 

Михайлиши

на О. П. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

05.12.20 

 

 Quiz. Позакласний захід 

 

ДБ-

2002144645 

05.12.20 

 

 

William Shakespeare and his 

influence on modern 

language 

ДБ-

2002144631 

 

05.12.20 

 

Plays for school theatre. 

П'єси для шкільного театру 

ДБ-

2002144652 

Жубинська 

М.І. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

08.12.20 

 

Преса на Україні та у 

Великобританії,  9 клас 

ДБ-

2004168992 

08.12.20 Щастя, 9 клас 

 

ДБ-

2004168906 

Заболотня 

О.О. 

Освітній 

проект 

«Всеосвіта» 

14.10.20 London. History. Places to 

visit, 5 клас 

GZ879603 

14.11.20 MyUkraine, 9 клас BM979261 

14.12.20 Тест для 10 класу NU606127 

Шумакова 

С.М. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

08.10.20 

 

 

 

 

Покупки. Продовольчі та 

промтоварні  магазини. 

Вибір подарунка. 

Числівник. Робота з 

файлами, 7 клас 

ДБ-

2004168811 

 

 

 

09.11.20 Summer. Things for a 

holiday, 5 клас 

 

ДБ-

2004169405 
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Шклярук 

Г.О. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

08.09.20 

 

Їжа, 5 клас 

 

ДБ-

2003162630 

09.10.20 Passive Vоice, Adjectives 

with prepositions, Things for 

the holiday. Тести з теми 

ТС1-231412   

10.11.20 Going away, 5 клас ДБ-

2004171247 

Кривошея 

С.В. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

14.12.20 Як ти почуваєшся?, 6 класу ДБ-

2004171351 

Шостак В.О. Освітній 

проект 

«Всеосвіта» 

24.12.20  Sport. Present events. Modal 

verbs, 7 клас 

GX069028 

Матвієнко 

Х.В. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

 

24.12.20 Present perfect Past Simple. 

Тест для 3, 4 класів   

ДБ -

2003159312 

Фран-

цузька 

мова 

Селютіна 

М.К. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

28.02.21 Тест на визначення рівня 

володіння французькою 

мовою 

ДБ21022256

73 

Освітній 

проект 

«Всеосвіта» 

28.02.21 Подорож Францією та 

Україною 

IF194756 

05.02.21 Дозвілля. Читання у моєму 

житті. Лексичний тест з 

теми 

Сертифікат 

№ ДБ-

2104235171 

Німецька 

мова 

Камишан-

ська О.В. 

Освітній 

проект  

«На Урок» 

 

 

 

25.11.20 

 

Ми хочемо добре вчитися, 

6 клас 

ДБ-

2003160194 

25.11.20 Мої тварини, 7 клас ДБ-

2003160204 

25.12.20 Зимова казка. Позакласний 

захід 

ДБ-

2003160213 

Огер О.В. Освітній 

проект  

«На Урок» 

 

19.02.21 Спорт, 7 клас ДБ-

2102223935 

19.02.21 У школі, 5 клас ДБ-

2102223087 

20.02.21 Смачного, 7 клас ДБ- 

2102223325 

 

         Власні методичні розробки уроків, позакласних заходів та статтей учителі 

кафедри систематично друкують в освітянських періодичних виданнях. 

У фахових виданнях України з’явилися наступні публікації вчителів: 

Камінська-Клецкова Я.Ю. 

 Знайомство з Northern Ireland// Англійська мова та література. - №28 - 30 

(650 - 652), жовтень 2020 р.; 

 Conditional sentences type I// Англійська мова та література. - №28 - 30            

(650 - 652), жовтень 2020 р.; 

 Teaching Collocations with Do and make// Англійська мова та література. -

№34- 36 (656 - 658), грудень 2020 р. 
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Жубинська М.І. 

 Profession of my dream (8 form)// Англійська мова та література. - №28 - 30 

(650 - 652), жовтень 2020 р.; 

 Sport (7 form)// Англійська мова та література. - №31 - 33 (653 - 655), 

листопад  2020 р. 

Шумакова С.М. 

 Довкілля та споживання. Опис товарів та купівлі (7 form)// Англійська 

мова та література. - №28- 30 (650 - 652), жовтень 2020 р.; 

 Future Technology. Adjectives// Англійська мова та література. - №28 - 30 

(650 - 652), жовтень 2020р.; 

 Big Ideas. Taking actions// Англійська мова та література. - №34 - 36 (656 -

658), грудень 2020 р. 

Шостак В.О. 

 Sport.Extreme adventures (7 form)// Англійська мова та література. - №28 –

30 (650 - 652), жовтень 2020 р. 

Осипенко К.Л. 

 The body clock (9 form)// Англійська мова та література. - №28 - 30 (650 -

652), жовтень 2020 р.; 

 Arts.Talking about the arts (9 form)// Англійська мова та література. - №31 - 

33 (653 - 655), листопад  2020 р.; 

 Journeys. Travel and transport (9 form)// Англійська мова та література. - 

№34 - 36 (656 - 658), грудень 2020 р. 

Шклярук Г.О. 

 Food (5 form)// Англійська мова та література. - №34 - 36 (656 - 658), 

грудень  2020 р. 

Кривошея С.В. 

 Goods, shops and shoppings (5 form)// Англійська мова та література. - №28 

- 30 (650 -652), жовтень 2020 р.; 

 Home, sweet home (5 form)// Англійська мова та література. - №31 - 33           

(653 - 655), листопад  2020 р. 

Михайлишина О.П. 

 Global warming// Англійська мова та література. - №28 - 30 (650 - 652), 

жовтень 2020 р.; 

 Don`t lie to me!// Англійська мова та література. - №28 – 30 (650 -652), 

жовтень 2020 р.; 

 Music is everywhere// Англійська мова та література. - №34- 36 (656 -658), 

грудень  2020 р. 

          У цьому навчальному році вчителі кафедри іноземних мов брали участь у 

таких заходах, як: 

 олімпіадах з іноземних мов учнів 5-11 класів у І (гімназійному) турі; 

 Конкурсі - захисті творчих робіт МАН учнів 8-11 класів (гімназійний тур) 

та 9-11 класів (районний та міський тури); 

 Декаді іноземних мов; 

 Інтелектуальному  лінгвістичному  марафоні з іноземних мов; 

 всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з іноземних мов: 
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 X Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»; 

 IX Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle»; 

 олімпіаді «Олімпус» з анлійської мови; 

 олімпіаді «Орлятко» з німецької мови; 

 олімпіаді «Галлус» з французької мови. 

 

Заходи,  

проведенні вчителями кафедри протягом 2020-2021 н.р. 

 

Котовська А.А. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 захід «У світі поезії» у 9-А кл., 28.01.21; 

 театральна постановка «Чарівна лампа Аладіна» у 7-Б кл., 01.02.21. 

Камінська-Клецкова Я.Ю. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 організація та проведення Декади іноземних мов « How many languages 

you know, so many times you are a person . Скільки мов ти знаєш,  стільки 

разів ти людина»,  25.01 – 05.02. 2021; 

 конкурс газет «Іноземні мови в сучасному світі»; 

 захід кінообговорення «Дивовижний світ Великобританії» у 10-Б кл., 

25.01.21; 

 гра «Найрозумніший» у 11-А та 11-Б кл., 25.01.21; 

 конкурс кросвордів та ребусів у 9-Б кл., 25.01.21; 

 захід «У світі поезії» у 6-А кл., 25.01.21. 

Осипенко К.Л. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 вікторина «Ми любимо англійську» у 10-Б та 9-Б кл., 25.01.21;  

  урок-змагання «Funny English » у 9-Б кл., 25.01.21 та в 7-В, 7-А кл., 

27.01.21. 

Михайлишина О.П. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 інтелектуальний марафон «The Cleverest» у 9-Б кл., 25.01.21; 

 інтелектуальний марафон «The Cleverest» у 7-Б, 7-В кл., 27.01.21; 

 заочна подорож «The Sightseeing  of London» у 7-Б, 7-В кл., 28.01.21; 

 постановка пісні  «Stressed out. Twenty-one pilots» у 7-Б, 7-В кл., 29.01.21. 

Жубинська М.І. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 захід «У світі поезії» у 9-А кл., 02.02. 2021; 

 конкурс віршів «Зимова казка» у 8-Б кл., 05.02.2021; 

 вікторина «Найкращий знавець англійської мови» у 9-А кл., 04.02.2021.  

Селютіна М.К. 

Участь у декаді іноземних мов: 
 брейн-ринг «Весела французька» у 7-Б кл., 26.01.2021; 

 конкурс читців «Зима у Парижі» у 8-Б кл., 29.01.2021; 

 вікторина «Франція, яку я люблю» у 9-А кл., 01.02.2021; 
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 виставка стіннівок, присвячена Декаді іноземних мов (5-6 класи). 

Шостак В.О. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 вікторина “Англомовні  країни” у 6-Б кл., 26.01.21;  

 брейн-ринг “Хто найрозумніший” у 8-А кл., 27.01.21; 

 інтелектуальна гра “Граматична мозаїка”  у 9-А кл., 29.01.21; 

 урок-вікторина “У світі англійської граматики” у 10-А кл., 02.02.21. 

Кривошея С.В. 

Участь у декаді іноземних мов: 

 конкурс віршів «Я люблю свою країну» у 8-Б кл., 29.01.21; 

 урок-вікторина «У світі англійської граматики» у 10-А кл., 02.02.21. 

Камишанська О.В. 

Участь у декаді іноземних мов: 
 вікторина «Що ви знаєте про Німеччину?» у 9-А кл., 03.02.21; 

 конкурс віршів  «Der Winter istda»/ «Зима прийшла» у 5-А, 5-Б кл.,  

01.02.21; 

 майстер-клас  «Festder Liebe»/ «Свято любові» (виготовлення вітальних 

листівок ) у 5-А, 5-Б кл., 10.02.21; 

 участь учнів 7-9 класів у Всеукраїнському  конкурсі знавців німецької 

мови «Орлятко» (19 учнів), листопад 2020. 

Огер О.В. 

Участь у Декаді іноземних мов : 

 вікторина «Знавці німецької мови» у 5-А кл., 01.02.2021; 

 інтелектуальна гра «Подорож Німеччиною»  у 6-А, 6-Б кл., 03.02.2021; 

 вікторина «Ми вчимо німецьку мову» у 7-А, 7-Б, 7-В кл., 02.02.2021. 

Зоріна Г.І. 

Участь у Декаді іноземних мов:  

 брей-ринг «Що, де, коли?» у 6-Б кл., 01.02.21; 

 захід «Британська англійська» у 7-А кл., 04.02.21; 

 захід «Калейдоскоп цікавих висловів» у 10-А кл., 04.02.21. 

Бєлова О.І. 

Участь у Декаді іноземних мов:  

 конкурс віршів «У королівстві поезії» у 6-А, 6-Б кл., 05.02.21. 

Пащенко Н.В. 

Участь у Декаді іноземних мов:  

 вікторина «Урятуй Землю» (“Save the Earth”), присвячена  проблемам 

довкілля у 7-Б кл., 02.02.20; 

 мовно-математичний квест «Детективи» («Detectives») у 8-А кл.,  

05.02.20. 

Згурський А.Л. 

Участь у Декаді іноземних мов: 

 англомовна вікторина “Around the English-speaking countries” у 5-А, 5-Б 

кл., 25.01.21; 

 розвиваюча гра “Complete your ABC” у 1-А, 1-Б, 1-В кл., 26.01.21; 

 вікторина «Англомовні країни» у 4-А, 4-Б кл., 28.01.21. 
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Матвієнко Х.В. 

Участь у Декаді іноземних мов: 

 вікторина «Моя родина» у 2 кл., 25.01.21; 

 інтелектуальна гра «Найрозумніший» у 4-А, 4-Б кл., 28.01.21; 

 створення та оформлення газети «Цікава англійська» у 3-А, 3-Б, 3-В кл., 

29.01.21; 

 конкурс віршів у 3-А, 3-Б, 3-В кл., 02.02.21; 

 конкурс скоромовок у 4-А, 4-Б кл., 03.02.21; 

 відеоперегляд «Англомовні країни» у 3-А, 3-Б, 3-В кл., 05.02.21. 

Михлик Т.В. 

Участь у Декаді іноземних мов: 

 гра «Моя улюблена Літера» у 1-Б, 1-В кл., 25.01.21; 

 гра «Моя улюблена Літера» у 1-А кл., 26.01.21; 

 конкурс «My favorite song» у 2-Б кл., 27.01.21; 

 конкурс «My favorite song» у 2-А кл., 28.01.21; 

 брейн-ринг у 3-А кл., 02.02.21; 

 брейн-ринг у 3-В кл., 03.02.21; 

 брейн-ринг у 3-Б, 3-Г кл., 04.02.21. 

Учителі кафедри іноземних мов протягом 2020-2021 н.р. активно виступали 

з доповідями на засіданнях Педагогічної ради НВК та предметної методичної 

комісії. 

Камінська-КлецковаЯ.Ю. 
Засідання МО (28.08.20): 
 Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2020-2021  

навчальному році. Упровадження «Нової української школи»; 

 Розробка календарно-тематичного планування; 

 Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у нових програмах. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Результати проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних 

мов (I гімназійний етап) та підготовка до районного (ІІ) етапу; 

 Участь гімназистів у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Гринвіч», у Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle», у 

Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови «Олімпус», у Всеукраїнській 

олімпіаді з німецької мови «Орлятко», у Всеукраїнському конкурсі з 

французької  мови  «Галлус»; 

 Ведення шкільної документації; 

 Оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 Результати перевірки зошитів та словників з іноземних мов;  

 Підготовка гімназистів 9-11 класів до Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідницьких робіт МАН. 

Засідання МО (28.12.20): 

 Моніторинг навчальних досягнень учнів за  І семестр 2020-2021 н.р.; 

 Аналіз результатів проведення моніторингу з англійської мови у 9, 10 

класах; 
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 Результати проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт  МАН 8-11 класи ( I гімназійний етап); 

 Підготовка гімназистів 9-11 класів до Всеукраїнського конкурсу науково-

дослідницьких робіт МАН; 

 Ведення шкільної документації; 

 Результати перевірки робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт 

з іноземних мов;  

 Обговорення питання щодо вибору та використання рекомендованих 

підручників та зошитів  для поглибленого вивчення англійської мови;                                                                                          

 Підготовка до Декади іноземних мов  «How many languages you know, so 

many times you are a man»; 

 Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Засідання МО (23.03.21): 

 Особливості технології навчання як дослідження на основі особистісного 

педагогічного процесу; 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт МАН, 

III (міський) тур; 

 Калейдоскоп педагогічної творчості вчителів кафедри, які атестуються; 

 Результати проведення Декади іноземних мов «How many languages you 

know, so many times you are a man» та лінгвістичного марафону. 

Осипенко К.Л. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Навчально-методичний супровід навчального процесу. Знайомство 

вчителів з новітніми технологіями педагогічної діяльності. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Підготовка до позакласного заходу «Зима. Новий рік. Різдво»                               

(конкурс виразного читання). 

Засідання МО (28.12.21): 
 Результати зрізу знань учнів 10-х класів з іноземних мов. 

Михайлишина О.П. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Підготовка до позакласного заходу «Зима. Новий рік. Різдво»                                 

(конкурс виразного читання). 

Засідання МО (28.12.20): 
 Тематика завдань та алгоритм виконання завдань з підготовки до ЗНО 

учнів 11-х класів. 
Кривошея С.В. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Пріоритетні орієнтири розвитку іншомовної освіти в контексті 

компетентнісного підходу. 
Засідання МО (28.12.20): 

 Технологія розвиваючого навчання. 

Педагогічна рада НВК (24.03.21): 
 Калейдоскоп педагогічної діяльності вчителя англійської мови. 
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Шклярук Г.О. 
Засідання МО (28.08.20): 
 Участь у програмі ЄС “E-Twinning Plus” з метою активізації взаємного 

обміну учнями. 
Засідання МО (28.12.20): 

 Підготовка до лінгвістичного марафону. 
Огер О.В. 
Засідання МО (28.08.20): 
 Особливості вивчення другої іноземної мови. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Технологія формування творчої особистості під час проектної діяльності 

учнів на уроках німецької мови. 

Матвієнко Х.В. 
Засідання МО (28.08.20): 
 Навчально-методичне забезпечення навчального процесу учнів 3-го класу 

«Нової української школи». 

Засідання МО (27.10.20): 

 Технологія створення ситуації успіху на уроках англійської мови в 

початковій школі. 

Педагогічна рада НВК (24.03.21): 
 Калейдоскоп педагогічної діяльності вчителя англійської мови. 

Заболотня О.О. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Формувальне оцінювання на уроках іноземної мови в початковій школі;  

 Організація роботи з Knowledge Board та My Progress Book. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Розробка пакету завдань для моніторингу результатів рівня знань учнів 1-

4 класів. 

Селютіна М.К. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Інтерактивні технології навчання учнів французької мови для розвитку 

критичного мислення. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Удосконалення процесів пам’яті на уроках французької мови. 

Засідання МО (28.12.20): 

 Етапи формування критичного мислення на уроках французької мови  

Засідання МО (23.03.21): 
 Особливості формування лексичної компетентності на уроках 

французької мови. 

Жубинська М.І. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Створення та використання на практиці тестів у форматі ЗНО. 

Засідання МО (28.12.20): 

 Використання е-підручників на уроках англійської мови. 
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Засідання МО (23.03.21): 

 Застосування інтерактивних технологій як один із способів підвищення 

ефективності сучасного уроку іноземної мови. 

Шостак В.О. 
Засідання МО (28.08.20): 
 Створення та використання на практиці тестів у форматі ДПА. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Формування комунікативної компетентності засобами інтерактивних 

технологій на уроках англійської мови. 

Засідання МО (28.12.20): 
 Самореалізація особистості шляхом упровадження інтерактивних методів 

роботи в навчально-виховний процес на уроках англійської мови. 

Шумакова С.М. 
Засідання МО (28.08.20): 
 Управління е-навчанням у міжкультурному просторі. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Використання е-підручників на уроках англійської мови. 

Камишанська О.В. 

Засідання МО (27.10.20): 

 Виконання різних видів завдань із допомогою е-підручників на уроках 

німецької мови. 

Засідання МО (28.12.20): 
 Використання інтерактивних методів навчання німецької мови під час 

школи повного дня. 
Педагогічна рада НВК (24.03.21): 
 Калейдоскоп педагогічної діяльності вчителя німецької мови. 

Куксінська М.Ю. 
Засідання МО (27.10.20): 

 Проектна робота при виконанні домашніх завдань з англійської мови. 

Засідання МО (28.12.20): 
 Використання методу проектів на уроках англійської мови. 

Бєлова О.І. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Розвиток діалогічного мовлення засобами інтерактивного навчання. 

Засідання МО (23.03.21): 

 Розвиток комунікативних здібностей. 

Пащенко Н.В. 

Засідання МО (23.03.21): 

 Застосування інтерактивних методів навчання, комунікативних, 

проектних завдань, ефективна організація парної та групової роботи з метою 

розвитку мовлення. 

Зоріна Г.І. 

Засідання МО (23.03.21): 

 Упровадження сучасних методів навчання для організації парної роботи з 

опорою на наочність на уроках іноземної мови. 
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Згурський А.Л. 

Засідання МО (23.03.21): 

 Формування навчально-пізнавальної компетентності на уроках  

англійської мови шляхами використання ігрових технологій. 

Михлик Т.В. 

Засідання МО (28.08.20): 
 Застосування навчальної гри як засобу розвитку пізнавальних інтересів 

учнів. 
Засідання МО (28.12.20): 
 Застосування сучасних методів для парної і групової роботи учнів. 

 

На професійному рівні вчителями кафедри проводилася систематична 

дистанційна робота: 

 проведення онлайн уроків, конференцій та консультацій на платформі 

ZOOM, веб-сервісі Classroom, додатку програми Майкрософт Skype; 

 подача, пояснення, створення презентацій для учнів та перевірка 

виконаних ними завдань на сайті дистанційної освіти НВК «Ерудит»; 

 консультації учнів та їх батьків з використанням мобільних додатків 

Viber та Telegram, сотових телефонів, електронної пошти. 

 

Дистанційна робота вчителів кафедри іноземних мов 

 
Предмет 

 
ПІП учителя Реалізований дистанційний зв'язок 

 з учнями та батьками 

Англійська 

мова 

Камінська – 

Клецкова Я.Ю. 

1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Мобільні додатки Viber та Telegram. 

5. Сотовий телефон. 

Осипенко К.Л. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2.Додаток програми Майкрософт Skype. 

3. Електронна пошта. 

4. Мобільний додатокViber. 

5. Сотовий телефон. 

Михайлишина О.П. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2.Додаток програми Майкрософт Skype. 

3. Електронна пошта. 

4. Мобільний додатокViber. 

5. Сотовий телефон. 

Жубинська М.І. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. Електронна пошта. 

3. Мобільний додатокViber. 

4. Сотовий телефон. 

Бєлова О.І 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа ZOOM. 

Пащенко Н.В. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 
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3. Електронна пошта. 

4. Платформа ZOOM. 

Зоріна Г.І. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа  ZOOM 

Кривошея С.В. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Сотовий телефон. 

Шостак В.О. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Сотовий телефон. 

Куксінська М.Ю. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа ZOOM. 

Михлик Т.В. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа Google classroom, ZOOM 

Матвієнко Х.В. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа Google classroom, ZOOM 

Згурський А.Л. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа Google classroom, ZOOM 

Французька 

мова 

Селютіна М.К. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. З’вязок через мережу Viber. 

3. Електронна пошта. 

4. Платформа Google classroom, ZOOM 

Німецька 

мова 

Камишанська О.В. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. Електронна пошта. 

3. Мобільний додатокViber. 

4. Сотовий телефон. 

Огер О.В. 1. Сайт дистанційної освіти НВК «Ерудит». 

2. Електронна пошта. 

3. Мобільний додатокViber. 

4. Сотовий телефон. 

Для більш ефективної роботи вчителі кафедри іноземних мов постійно 

працюють з інтернет-ресурсами, які відповідають державному програмному 

засвоєнню іноземних мов учнями НВК. 

 

Перелік інтернет-ресурсів з вивчення іноземних мов 
ПІБ вчителя Предмет Ресурс Форма контролю 

Камінська-

Клецкова Я.Ю. 

Англійська 

мова 

British Council LearnEnglish yanakaminskaya55@gmail.com 

Viber 

Telegram 
Lingualeo 

engVid 

mailto:yanakaminskaya55@gmail.com
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Memrise  

TED 

Loyal books 

Coursera 

Tandem 

JustKids 

Осипенко К.Л. Англійська 

мова 

BBC Learning English Katherine133@ukr.net 

katerinaosipenk@gmail.com 

Viber 

Telegram 

 

Duolingo 

Bussu 

Exam English 

Situational English.com 

Real-english.com 

Михлик Т.В. Англійська 

мова 

englishteststore.net  dashamihlik@gmail.com 

Viber 

Telegram 

Google classroom  

https://classroom.google.com/ 

learnenglishkids.britishcouncil 

eflnet.com  

youtube.com 

ixl.com 

Огер О.В. Німецька 

мова 

 

naurok.com.ua eruditogerolga@gmail.com 

Німецька з Deutsche Welle 

Німецька від Goethe-Institut 

LearningApps.org 

deutsch-online.com.ua 

Камишанська 

О.В. 

 

 

 

 

Німецька 

мова 

 

deutsch-to-go.de e-mail 

Viber 

Telegram 

 

reallanguage.club 

liveworksheets.com 

schulminator.com 

lingohut.com 

dw.com 

Михайлишина 

О. П. 

Англійська 

мова 

Skype 06gantenbein01@gmail.com 

Viber 

Telegram 

 

Quizizz.com 

learningapps.org 

www.english-grammar.at 

www.learnenglish.de/dictationpag

e.html 

Селютіна М.К. Французька 

мова 

lingust.ru maniunia45@gmail.com 

Viber 

Googleформи 
https://www.le-francais.ru/ 

http://www.ladictee.fr/ 

grammairefrancaise.net 

francaisonline.com 

bescherelle.com 

hosgeldi.com   

studyfrench.ru   

le figaro   

radios.syxy.com 

podcastfrancaisfacile.com 

french.about.com 

Пащенко Н.В. 

 

 

 

 

Англійська 

мова  

 

Дистанційне освітнє 

середовище НВК "Ерудит"  

nata.schoolteacher@gmail.com 

 Google classroom  

https://classroom.google.com/ 

Viber 

Googleформи 

Програмне забезпечння для 

віддаленого зв’язку Skype 

Додаток Viber 

mailto:Katherine133@ukr.net
mailto:katerinaosipenk@gmail.com
mailto:dashamihlik@gmail.com
https://classroom.google.com/
mailto:06gantenbein01@gmail.com
mailto:maniunia45@gmail.com
mailto:nata.schoolteacher@gmail.com
https://classroom.google.com/
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Google Classroom 

Zoom 

https://naurok.com.ua/    

Шостак В.О. Англійська 

мова 

Google форми victoria01.04.1985.shostak@gm

ail.com 

https://naurok.com.ua/test 

Google class  

Google classroom 

https://classroom.google.com/ 

Zoom 

https://naurok.com.ua/test 

Бєлова О.І. Англійська 

мова 

https://ilearn.org.ua/tests/category

/probne_zno_2019 

olena_bielova@ukr.net 

Viber 

Telegram 

 
https://learning.ua/zno/testy-

zno/testy-zno-z-anhliiskoi-movy/ 

https://learning.ua 

https://znoclub.com/images/pdf/W

riting_20Tasks_EnglishZNO.pdf 

Кривошея С.В. Англійська 

мова 

Tandem Krivosheyas627@gmail.com 

Viber 

Telegram 

 

BBC Learning English 

British Council Learn 

Exam English 

Engvid 

ESL pod 

Згурський А.Л. Англійська 

мова 

https://www.futurelearn.com/cour

ses/online-

tutoring?utm_campaign=fl_march

_2020&utm_medium=futurelearn

_organic_email&utm_source=ne

wsletter_broadcast&utm_term=22

00322_BOW__0030_&utm_conte

nt=course01_cta 

artem007@i.ua 

Viber 

Telegram 

Google classroom  

https://classroom.google.com/ 

https://naurok.com.ua/webinar/ 

vikoristannya-mozhlivostey-na-

urok-dlya-distanciynogo-

navchannya?reg=true 

https://naurok.com.ua/webinar/vik

oristannya-servisu-zoom-dlya-

provedennya-distanciynih-zanyat 

https://vseosvita.ua/webinar/organ

izacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-

cas-karantinu-korisni-materiali-

na-dopomogu-pedagogu-165.html 

Матвієнко Х.В. 

 

Англійська 

мова 

https://eshko.ua/ua/test/16 kristina _ matvienko@ukr.net 

Viber 

Telegram 

Google classroom  

https://classroom.google.com/ 

https://English.diternal.education/ 

diternal-online/ 

https://speaknow.com.a/test/vocab

ulary-pre-intermediate 

Зоріна Г.І. Англійська 

мова 

Tandem zoriann76@gmail.com 

Viber 

Telegram 

 

BBC Learning English 

British Council Learn 

Exam English 

Engvid 

ESL pod 

https://naurok.com.ua/
mailto:victoria01.04.1985.shostak@gmail.com
mailto:victoria01.04.1985.shostak@gmail.com
https://naurok.com.ua/test
https://classroom.google.com/
https://naurok.com.ua/test
https://ilearn.org.ua/tests/category/probne_zno_2019
https://ilearn.org.ua/tests/category/probne_zno_2019
mailto:olena_bielova@ukr.net
https://learning.ua/zno/testy-zno/testy-zno-z-anhliiskoi-movy/
https://learning.ua/zno/testy-zno/testy-zno-z-anhliiskoi-movy/
https://learning.ua/
mailto:Krivosheyas627@gmail.com
mailto:artem007@i.ua
https://classroom.google.com/
mailto:matvienko@ukr.net
https://classroom.google.com/
mailto:zoriann76@gmail.com
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Кількісний аналіз 
написання гімназистами творчих робіт під керівництвом 

учителів-предметників на кафедрі іноземних мов 
2020-2021 н.р. 

№ п/п ПІБ учителя 9-11 класи 

1 Котовська А.А. 8 

2 Камінська-Клецкова Я.Ю. 38 

3 Осипенко К.Л. 20 

4 Михайлишина О. П. 18 

5 Жубинська М.І. 18 

6 Шклякук Г.О. 7 

7 Кривошея С.В. 31 

8 Шостак В.О. 21 

9 Селютіна М.К. 2 

10 Камишанська О.В. 5 

 
Результати  

районного етапу захисту науково-дослідницьких робіт  

за 2020-2021 н.р. 
№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

районного етапу за 

2020/2021н.р. 

Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 5 років 

1 Котовська А.А. Англ. мова 1 4 

2 Камінська- 

Клецкова Я.Ю. 

Англ. мова 1 27 

3 Селютіна М.К. Франц. мова - 17 

5 Жубинська М.І. Англ. мова 1 19 

6 Камишанська О.В. Нім. мова - 5 

7 Кривошея С.В. Англ. мова 4 14 

9 Шостак В.О. Англ. мова 1 4 

10 Осипенко К.Л. Англ. мова 2 4 

11 МихайлишинаО.П. Англ. мова 1 5 

 

Результати ІІ (районного) етапу захисту творчих робіт МАН 

учнів 9-11 класів 

у 2020-2021 н.р. 
№ 

з/н 

ПІБ учня Клас Назва роботи Науковий 

Керівник/ 

педагогічний 

керівник 

Місц

е 

на І 

етапі 

Членство 

МАН 

 

1 Безкоровайна 

Маргарита 

Олексіївна 

 

9-А Від Бродяги до великого 

митця: участь Чарлі 

Чапліна у творенні 

кінематографа 

Котовська А.А. ІI  дійсний 

член 

МАН 
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2 Мацапура 

Сергій  

Олександрович 

9-А Дослідження сленгової 

мови на основі інтернет- 

культури 

Шостак В.О. ІІ дійсний 

член 

МАН 

3 Чумаченко 

Ярослав 

Вадимович 

9-Б Перехід від літературної 

вимови до лимарської 

англійської 

Михайлишина 

О.П. 

І  дійсний 

член 

МАН 

4 Кременчуцька 

Анастасія 

Андріївна 

10-Б Фразеологія в сучасній 

англійській мові 

Камінська-

Клецкова Я.Ю 

I  дійсний 

член 

МАН 

5 Ланда Анна 

Вадимівна 

10-Б Англійська мова з 

давнини до сьогодення. 

Історія виникнення 

сучасної англійської мови 

Кривошея С.В. IІ дійсний 

член 

МАН 

6 Матюха Марія 

Миколаївна 

10-Б Ідіоми. Використання 

ідіом у творчості 

Шекспіра. Значення ідіом 

Кривошея С.В. ІІІ  дійсний 

член 

МАН 

7 Вронська 

Дарина 

Олексіївна 

10-Б Використання ідіом. 

Дослідження перекладу 

ідіом українською мовою 

Кривошея С.В. ІІІ дійсний 

член 

МАН 

8 Ковальчук 

Катерина 

Андріївна 

10-Б Порівняльна характерис-

тика англійських та 

українських прислів’їв та 

приказок 

Кривошея С.В. ІІІ дійсний 

член 

МАН 

9 Кальянова 

Марія 

Володимирівна 

10-Б Зміни в англійській мові 

протягом століть у Англії 

Осипенко К.Л. ІІ дійсний 

член 

МАН 

10 Абілова Діана 

Заурівна 

10-Б Збагачення словарного 

запасу шляхом 

словотворення в 

англійській мові 

Осипенко К.Л. ІІ  дійсний 

член 

МАН 

11 Головащенко 

Марина 

Віталіївна 

11-А Дослідження рис 

детективного жанру на 

матеріалах  оповідань 

Едгара По 

Жубинська М.І. І дійсний 

член 

МАН 

Результати  
ІІІ (міського)  етапу захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

 
№ 

п/п 
ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

міського етапу за 
2020/2021н.р. 

Кількість призерів 
міського етапу за 5 

років 

1 Котовська А.А. Англ. мова 1 2 

2 Камінська- 
Клецкова Я.Ю. 

Англ. мова - 4 

3 Селютіна М.К. Франц. мова - 10 

4 Жубинська М.І. Англ. мова - 4 

5 Камишанська О.В. Нім. мова - 2 

6 Кривошея С.В. Англ. мова - - 

7 Шклярук Г.О. Англ. мова - 3 

8 Шостак В.О. Англ. мова 1 1 

9 Осипенко К.Л. Англ. мова - - 

10 МихайлишинаО.П. Англ. мова - - 
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Результати  ІІI (міського) етапу Конкурсу-захисту  творчих робіт МАН з 

англійської  мови у 2020-2021 н.р.: 
 Безкоровайна М. (9-А клас) – IІ  місце (кер. Котовська А.А.); 

 Мацапура С. (9-А клас) - Ш місце (кер. Шостак В.О.). 

 
Результати  

гімназійного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
учнів 5-11 класів за 2020-2021 н.р. 

№ 
п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 
учасників 

гімназійного 
етапу 

Кількість 
призерів 

гімназійного 
етапу  

1 Котовська А.А. Англ. мова 8 6 

2 Камінська- 
Клецкова Я.Ю. 

Англ. мова 25 22 

3 Селютіна М.К. Франц. мова 54 17 

4 Заболотня О.О. Англ. мова 8 7 

5 Жубинська М.І. Англ. мова 17 16 

6 Камишанська О.В. Нім. мова 13 6 

7 Кривошея С.В. Англ. мова 36 19 

8 Шклярук Г.О. Англ. мова 12 12 

9 Шостак В.О. Англ. мова 11 9 

10 Осипенко К.Л. Англ. мова 14 14 

11 МихайлишинаО.П. Англ. мова 16 14 

12 Шумакова С.М. Англ. мова 20 14 

13 Куксінська М.Ю. Англ. мова 10 8 

14 Бєлова О.І. Англ. мова 5 5 

15 Огер О.В. Нім. мова 52 36 
 

         У 2020-2021 н.р. учителями кафедри був створений різноманітний 

навчально-методичний комплекс: тестові завдання за навчальними темами, 

практичні роботи, роздатковий матеріал (граматичні та лексичні картки, 

тексти), слайдові програми.   

У вересні, грудні, березні та травні  перевірявся стан ведення робочих 

зошитів та зошитів для контрольних робіт  з іноземних мов. Перевірка 

показала, що усі зошити обгорнені, підписані, а записи відповідають 

орфографічним вимогам та нормам. Обсяг  робіт відповідає методичним 

рекомендаціям. 

На кафедрі працювала школа молодого вчителя. Досвідчені вчителі 

надавали консультації щодо продуктивної, вдалої та методично грамотної 

роботи молодих колег під час навчального процесу та в умовах дистанційного 

навчання. Необхідними та корисними є поради вчителя вищої категорії, 

учителя-методиста  Котовської  А.А. 

Учителі кафедри систематично проводять очно та дистанційно практичні 

заняття та консультації щодо здачі ЗНО з іноземних мов, Державної 
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підсумкової атестації, захисту творчих робіт МАН та робочі консультації для 

досягнення достатнього та високого рівнів знань у вивченні іноземних мов. 

Протягом навчального року вчителі кафедри іноземних мов підтримували 

зв'язок з батьками гімназистів, проводили консультації як з учнями, так і з їх 

батьками.  

У поточному навчальному році вчителі кафедри національного виховання 

працювали над темою «Виховання духовності й загальної культури, розвиток 

нахилів, здібностей і творчої обдарованості учнів». 

Методична робота кафедри виховання була спрямована на оволодіння 

педагогічною культурою, знанням теорії й методики виховання, умінням 

аналізувати, прогнозувати й конструювати виховний процес, передбачати 

наслідки своєї діяльності. Тому члени кафедри працювали над індивідуальними 

науково-методичними темами, що сприяло підвищенню їх фахового рівня й 

розширенню можливостей самовдосконалення. Методичну майстерність 

куратори підвищували завдяки участі в районних, міських навчально-

методичних тренінгах та програмах. 

Класні керівники брали активну участь у підготовці та проведенні 

педагогічної ради у жовтні 2020 р., де було розглянуто питання «Соціальне 

партнерство в освітньому просторі як основний чинник родинно-патріотичного 

виховання цілісної сучасної особистості».  

Предметна кафедра співпрацювала з адміністрацією НВК при плануванні 

та організації позакласних об’єднань та заходів: гуртків, клубів, студій, 

товариств, гімназійних вечорів, конкурсів, олімпіад, виставок, квестів,  

екскурсій тощо. 

Відкриті позакласні заходи, проведені класними керівниками в 2020-2021 н.р.: 
5-А Бойчук Я.О. - година спілкування «Конфлікти та їх розв’язання»; 

- позакласний захід «Українські народні символи»; 

- позаурочний захід «Ми – нащадки козаків»; 

- урок міжособистісного спілкування «Згуртування учнівського 

колективу»; 

- позаурочний захід «Подорож  у  країну прав»; 

- урок мужності «Зростаймо патріотами»; 

- година спілкування «Ми за здоровий спосіб життя»; 

- година пам’яті «Пам’ять серця. Пам’ять сивини. Пам’ять тих, 

хто не прийшов з війни» 

5-Б Куксінська М.Ю. - позаурочний захід «Ми роду козацького діти»; 

- урок міжособистісного спілкування «Будьмо толерантними»; 

- година пам’яті «У серцях і книгах пам’ять про війну»; 

- інтерактивна гра «Вогонь – друг, вогонь - ворог»; 

- позакласний захід «Традиції зимових свят»; 

- інтелектуально-пізнавальна гра «Найрозумніший»; 

- виховна година «Сам удома та надворі» 

6-А Федоревська Н.Г. - усний журнал «Шевченко – це Україна, Україна – це 

Шевченко»; 

- позаурочний захід «Ми роду козацького діти»; 

- виховна година  до Дня рідної мови «Мова, оспівана в піснях»; 

- виховна година у формі гри «Подорож країною Дружба»; 
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- урок правознавства «Дитина має право» 

6-Б Марчук Н.Ю. - виставка малюнків «Ми обираємо здоровий спосіб життя» до 

Всесвітнього дня здоров’я; 

- гра-змагання для учнів 5 класів «Стежинками здоров’я» в 

рамках проведення Тижня здоров’я; 

- урок-тренінг «Я – толерантна людина»; 

- спортивні змагання «Козацькі забави»; 

- виховна година «Дружба починається з посмішки»; 

- година спілкування «Правова культура учнів»  
7-А Кідиба О.В. - дослідницько-природоохоронний проект «Допоможи птахам 

узимку»; 

- виставка малюнків «Зимуючі птахи нашого краю» та конкурс 

«Найкраща годівничка» (у рамках Всеукраїнської акції  

«Годівничка»); 

- виховна  година до Дня захисника України «Героїв країна – 

моя Україна»; 

-  урок правознавства «Правова вікторина»; 

- урок міжособистісного спілкування «Культура спілкування  і 

взаємини в повсякденному житті»;   

- позаурочний захід «Безпечне довкілля» 

7-Б Селютіна М.К. - урок духовності «Духовні багатства мого народу»; 

- вечір-реквієм «Герої не вмирають… Просто йдуть…»; 

- урок міжособистісного спілкування «Учимося толерантному 

спілкуванню»; 

- виховна година «Умійте цінувати дружбу»; 

- квест-гра «У Кобзаревому вінку»; 

- позаурочний захід до Дня пам’яті Героїв Крут «Бій під Крутами: 

пам’яті героїв присвячується» 

7-В Яворська С.Я. - свято до Дня Покрови «Козацькому роду – нема переводу»; 

- форсайт для підлітків «Відповідальність та покарання»; 

- позаурочний захід до Дня Захисника України «Урок мужності»; 

- година спілкування «Дітям України про свої права»; 

- літературні читання «Стояла я і слухала весну…» 

- квест «Мої права та обов’язки»; 

- позаурочний захід до Дня пам’яті Героїв Крут «Ще юнаки, що 

майже діти…»; 

- урок пам’яті «Твій біль, Україно, - Чорнобиль» 

8-А Шостак В.О. - виховна година «Правова абетка»;  

- урок духовності до Дня Соборності України «Моя 

Батьківщина»; 

- тренінг «Вчимося бути толерантними»; 

- година спілкування «Погані вчинки та моя відповідальність»; 

- урок-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні «Небесна Сотня у 

наших серцях»; 

- година пам’яті «Пам’ятник Вічної Слави на схилах крутих 

височить» 
8-Б Гламаздіна І.О. - літературний захід до Дня рідної мови «Як довго ждали ми своєї волі 

слова…»; 

- урок-тренінг «Толерантність як одна з найвищих чеснот людини»; 

- брейн-ринг «Обрядовість українців»; 

- урок-реквієм «Пам’яті Героїв Небесної Сотні …»; 
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- урок правової грамотності  «Скажемо НІ булінгу!»; 

- круглий стіл на тему «Smart-суспільство. Професії майбутнього»; 

- година пам’яті до Дня пам’яті та примирення «Збережемо пам`ять 

про подвиг» 

9-А Бутко А.І. - урок правової грамотності  «Підліток і закон»;  

- виховна година «Толерантність – шлях до себе»; 

- година спілкування «Людина і суспільство»; 

- позакласний захід «Патріотизм – історія в обличчях та віршах»; 

- патріотичні читання «Тебе любив. І любив Україну. Вона, як і ти, у 

мене одна …» до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- конкурс виразного читання поезій «Шевченко – це Україна,  Україна 

– це Шевченко» 

9-Б Ікол Н.В. - тренінг «Що нас об’єднує і в чому ми індивідуальні» до Дня 

толерантності; 

- виховна година до Дня захисника України «Простим героям – честь і 

слава!»; 

- урок правової грамотності  «Виникнення  держави  і  права»; 

- година пам’яті «Захисникам Києва присвячується»; 

- математичний квест у рамках декади МІФ «Математика об’єднує 

шкільні науки»; 

- урок правознавства «Кожна людина собі контролер»; 

- тренінг «Культура здорового способу життя» 
10-А Конопля Т.Г. - різдвяний конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»; 

- урок-диспут «Школа рівних можливостей» (виховуємо гендерну 

рівність);  

- науковий квест «Видатні  постаті  історії  України»; 

- урок правової грамотності  «Уроки Феміди»;   

- виховний захід «Толерантний світ – гармонійний світ»; 

- позакласний захід «Добро і зло у світовій літературі»; 

- година спілкування в рамках профорієнтації «Моє професійне 

самовизначення» 

10-Б Осипенко К.Л. - виховний захід «Посієш вчинок — пожнеш звичку» до Всесвітнього 

дня здоров’я; 

- урок правової грамотності  «Права  й  обов’язки  громадян  

України»;   

- година спілкування в рамках профорієнтації «Моє професійне 

майбутнє»; 

- тренінг «Чи вміємо ми спілкуватися» до Міжнародного дня 

толерантності; 

- правознавчий турнір «Протидіємо булінгу»; 

- виховний захід «Україна – серце моє» до Дня Соборності України 
11-А Мища С.М. - урок правової грамотності  «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх»; 

- урок пам’яті  «Чорнобильська трагедія: вчора, сьогодні, завтра»; 

- урок-реквієм, присвячений учасникам битви під Крутами 

«Юнацтво, сповнене надії»; 

- виховний захід «Україна – це Європа» до Дня Соборності 

України;  

- круглий стіл на тему «Smart-суспільство. Професії майбутнього» 
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11-Б Манько Л.А. - круглий стіл «Математика – цариця наук» у рамках декади МІФ; 

- урок правової грамотності «Права та обов’язки громадян України»; 

- урок пам’яті «Бабин Яр – історія та пам’ять»; 

- тренінг «Толерантність – риса справжньої демократії»; 

- урок-реквієм, присвячений Голодомору 1932-1933 рр. «Пам’ятаймо 

минуле заради майбутнього»; 

- позаурочний захід «Універсали Української народної республіки 

 

На високому естетичному рівні протягом навчального року було 

проведено ряд загальногімназійних заходів: «Плекає педагог майбутність 

долі…», «Мати - символ добра на землі», «Її величність  Жінка», «Україно, мій 

духмяний дивоцвіте», «Реквієм Чорнобилю», «До Дня пам’яті жертв 

Голодомору» та ін. 

У педагогічній пресі за 2020-2021 н.р. опубліковані доробки  виховних 

заходів учителів кафедри. 

1 Селютіна М.К. КВК юних пожежників  Фахові видання 

2 Бутко А.І. КВК юних пожежників Фахові видання 

3 Осипенко К.Л. Я і світ Фахові видання 

4 Яворська С.Я. Родинне свято матері Фахові видання 

5 Конопля Т.Г. Сценарій свята Останнього уроку Фахові видання 

6 Селютіна М.К. Педагогіка підтримки гімназистів 

у процесі його розвитку у системі 

особистісно-орієнтованого 

навчання у НВК «Ерудит» м. 

Києва 

Фахові видання 

7 Федоревська Н.Г. Лицарі рідного слова (класна 

година до Дня писемності) 

Фахові видання 

8 Ікол Н.В. Вміння самоконтролю Фахові видання 

9 Манько Л.А. Нетрадиційні форми роботи з 

батьківським комітетом 

Фахові видання 

10 Осипенко К.Л. Толерантністьу нашому житті Фахові видання 

11 Федоревська Н.Г. Толерантність у сучасному світі Всеосвіта 

12 Федоревська Н.Г. Виховний захід до Дня матері На урок 

13 Осипенко К.Л. Виховна година у 10 класі На урок 

14 Осипенко К.Л. Виховна година у 10 класі На урок 

15 Бойчук Я.А. Гра-вікторина «Ерудити у країні 

дорожніх правил» 

Всеосвіта 

16 Бойчук Я.А. Виховна година «Подорож в 

минуле своєї сім’ї» 

Всеосвіта 

17 Бутко А.І. Свято останнього дзвоника 

«Шкільний малиновий дзвінок» 

На урок 

 

 Завдяки фаховій майстерності педагогів НВК «Ерудит» став важливим 

плацдармом для проведення районних та міських семінарів. 
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 Методична служба НВК працює в тісному контакті з Київським 

університетом імені Бориса Грінченка, що дає можливість спільно готувати й 

проводити семінари, конференції. Активна участь учителів НВК в проведенні 

семінарів, конференцій – запорука постійного професійного зростання 

педагогічного колективу.  

До кожного семінару, проведеного в рамках інноваційної діяльності 

закладу,  були підготовлені різноманітні рекомендації, конспекти, пам’ятки з 

різних тем, мультимедійні презентації, відкриті уроки й позакласні заходи, 

методичні виставки, зразки ведення документації, що робило семінари 

змістовними, корисними, цікавими, професійними. Практика підтверджує, що 

проведення семінарських занять є ефективною формою оволодіння передовими 

методами та прийомами роботи. 

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту        № 

757 від 13.09.2016 р. «Про організацію дослідно-експериментальної роботи 

«Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів                 

е-навчання в школі» у загальноосвітніх навчальних закладах» НВК бере участь 

у ІІІ етапі  дослідно-експериментальної роботи. 

Активні учасники експериментальної роботи - учителі,  що викладають у 

8-А та 9-А класі. Учителі відвідали навчальні тренінги, семінари, проведені на 

базі Київського університету імені Бориса Грінченка. 

У І та ІІ семестрах 2020-2021р. згідно з планом роботи були проведені 

відкриті уроки з використанням е-підручників. 

 

Відкриті уроки 

по експерименту «Е-навчання»   

у 8-А, 9-А класі у 2020-2021 н.р. 

 

№ Учитель Предмет Клас Тема уроку Дата 

1 Дмитренко А.В. Інформатика 8-А 

9-А 

1) Конструювання сайтів  

2) Командний інтерфейс у  

Python  

27.11.20 

12.03.21 

2 Корень Л.О. Географія 8-А 

 

9-А 

1) Основні форми рельєфу 

України 

2) Сільське господарство 

України 

08.12.20 

 

01.12.20 

3 Глєбова О.О. Інформатика 8-А 

 

 

9-А 

1) Офісні веб-програми для 

створення спільних 

документів 

2) Абсолютні та мішані 

посилання 

 

4 Кідиба О.В. Біологія 9-А Робота серця. Регуляція роботи 

серця 

 

5 Булах І.О. Фізика 8-А Принцип дії теплових двигунів. 

ККД теплового двигуна  

 

6 Головко Н.В. Фізика 9-А Око як оптична система. 

Окуляри. Вади зору та їх 

корекція 
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7 Ікол Н.В. Алгебра 9-А 

 

9-А 

1) Перетворення графіків 

функцій 

2) Прогресії в житті людини 

16.11.20 

 

05.03.21 

8 Іванюк Т.М. Алгебра 8-А Додавання і віднімання 

раціональних дробів з різними 

знаменниками 

 

9 Хомицька Ю.Б. Трудове 

навчання 

9-А 

 

 

 

8-А 

1) «Загальні відомості про 

матеріали для об’єкту 

дизайну»  

2)  «Основи 

матеріалознавства»  

 

10 Мища С.М. Хімія 9-А Реакції обміну між розчинами 

електролітів. Умови їх перебігу 

Екологічні групи рослин 

 

 Гончаренко Т.А. Українська 

мова 

9-А Діалог. Розділові знаки при 

діалозі 

 

 Конопля Т.Г. Зарубіжна 

література 

8-А Золота доба персько-

таджицької лірики. Омар 

Хайям. Рубаї 

 

 Бутко А.І. Українська 

мова 

9-А Складносурядне речення  

 Яворська С.Я. Українська 

мова 

8-А Порівняльний зворот. 

Виділення порівняльних 

зворотів комами 

 

 Бойчук Я.А. Всесвітня 

історія  

8-А Гуманізм як інтелектуальний 

рух доби відродження 

 

 Лімонова О.Е. Історія України 9-А Аналіз політики російської 

імперської влади в Україні на 

підставі Валуєвського 

циркуляру, Емського указу та 

інших доступних офіційних 

актів. Практична робота № 5 

 

 Гончаренко Т.А. Українська 

мова 

9-А Двокрапка в 

безсполучниковому складному 

реченні 

 

 Конопля Т.Г. Зарубіжна 

література 

9-А Стосунки батьків і дітей у 

сучасній зарубіжній літературі 

 

 Бутко А.І. Українська 

мова 

9-А Безсполучникове складне 

речення  

 

 Яворська С.Я. Українська 

мова 

8-А Відокремлені означення  

 Бойчук Я.А. Всесвітня 

історія  

8-А Революція в Нідерландах:  «80-

літня війна»                                 

(1568-1648 рр.) 

 

 Лімонова О.Е. Історія України 9-А Аналіз політики російської 

імперської влади в Україні на 

підставі Валуєвського 

циркуляру та Емського указу. 

Практичне заняття 

 

 Шумакова С.М. Англійська 

мова 

8-А Забруднення навколишнього 

середовища 

21.12.20 

понеділо

к 
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   8-А Покупки в магазинах чи он-

лайн? 

20.04.21 

 

 Шостак В.О. Англійська 

мова 

8-А Екстремальні пригоди і 

захоплення 

Past Continuous 

20.10.20 

 

   9-А Засоби масової інформації 

Reported speech 

15.04.21 

 

 Камишанська О.В. Німецька мова 8-А Вільний час 20.11.20 

 

   9-А Це мій клас 21.01.21 

 Жубинська М.І. Англійська 

мова 

9-А Будинок моєї мрії 15.12.20 

 

   9-А Подорож 20.04.21 

 

 Селютіна М.К. Французька 

мова 

9-А Література в моєму житті 19.11.20 

 

 

Союзницею методистів при вирішенні складних питань навчально-

виховного процесу є психологічна служба. Робота психолога спрямована на 

допомогу вчителям щодо подолання труднощів при вирішенні складних 

педагогічних ситуацій.  

Психолог бере активну участь у підготовці й проведенні семінарів, 

приділяючи увагу психологічним складовим навчального процесу, підвищуючи 

психологічну компетентність і культуру педагогів; систематично виступає на 

засіданнях кафедр, на яких обговорюються питання, пов’язані з психологічною 

проблематикою, профілактикою шкільної дезадаптації, індивідуально-

психологічними віковими особливостями гімназистів.   

 У грудні 2020 року було підготовлено та проведено психолого-

педагогічний консиліум «Проблемні питання адаптації у 5 класі» при співпраці 

куратора класу, учителів-предметників, психолога. 

 У процесі роботи над науково-методичною проблемою НВК створені 

творчі об’єднання вчителів, школа педагогічної майстерності.   

 Протягом навчального року регулярно проводилися засідання шкіл 

педагогічної майстерності: школи молодого та малодосвідченого вчителя 

(керівник Кайнова В.В.), школи вищої педагогічної майстерності   (керівник 

Рись А.А.). Засідання школи молодого та малодосвідченого вчителя 

проводилися в цікавій творчій атмосфері, будувалися за принципом: вивчай 

роботу досвідчених колег, опрацьовуй психологічну літературу, покажи 

колегам, чого навчився. Керівник Кайнова В.В. відповідально поставилася до 

наставницької роботи: проводила бесіди, організувала тиждень молодого та 

малодосвідченого вчителя, координувала роботу вчителів-наставників цієї 

педагогічної школи, які  активно працювали з молодими колегами й 

допомагали їм у становленні як учителів. 

 Важливим етапом у підвищенні методичного та професійного рівня 

педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка, які  

стимулюють цілеспрямовану й безперервну самоосвітню діяльність учителів, 

розвиток їх методологічної культури,  особистісне професійне зростання та 
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сприяють виявленню перспектив використання потенційних можливостей 

педагогічних працівників.  

 Учитель – це постійний новатор – пошуковець, який має прагнути 

систематичної освіти й удосконалення власних професійних навичок. Одним із 

найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя 

є самоосвітня діяльність.  Ураховуючи те, що самоосвіта педагога – це провідна 

форма вдосконалення професійної компетентності, яка полягає в засвоєнні, 

оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом 

цілеспрямованої системної самоосвітньої роботи, педагоги початкових класів 

протягом 2020–2021 навчального року поглиблювали свої знання, ділилися 

напрацюваннями під час проведення наступних заходів. 

 

Участь учителів кафедри початкових класів  

в онлайн – курсах, семінарах, вебінарах тощо протягом 2020 — 2021 н.р. 
 

ПІП учителя Освітня платформа Дата Тема вебінара/ 
курсів (год)/ 

лекції 

Номер 

сертифіката 
        

Андрусишин 

Л.М. 
AtomsHub  27.07.20 Особливості сучасного 

освітнього середовища. Онлайн 

інструменти та ресурси 

викладача. НУШ» (6 год) 

№546478627-1 

Андрусишин 

Л.М. 
Рух освіта 18.08.20 "Інструменти для цікавого 

дистанційного уроку"(15 год) 
№7276966762 

Андрусишин 

Л.М. 
Освітній центр 

«FivOne» 
02.11.20 На крок попереду онлайн освіти 

(14год) 
№100155 

Андрусишин 

Л.М. 
Видавництво 

«Країна мрій» 
10.12.20 Організація якісного освітнього 

процесу в початковій школі 

засобами інноваційних 

електронних освітніх ресурсів 

(8год) 

№1522 

Андрусишин 

Л.М. 
ІППО 27.03.21 Використання проєктної 

технології в роботі педагогічних 

працівників (15год) 

№76381570811

0 

Андрусишин 

Л.М. 
ІППО 27.03.21 Використання Padlet,Miro для 

навчання школярів НУШ (15год) 
№76381570811

7 
Андрусишин 

Л.М. 
ВСЕОСВІТА 16.04.21 «Ідеї для тематичних днів у 

початковій школі. Міжпредметна 

інтеграція» (2год) 

№О011930 

Андрусишин 

Л.М. 
ITteacher 19.04.21 Розвиток творчого потенціалу 

учнів. Проведення інтерактивних 

інтегрованих занять. (15год) 

№32570985319

3 

Андрусишин 

Л.М. 
ITteacher 19.04.21 Лайфхаки вчителя НУШ. 

Вчимося вчитися разом з 

учнями.(15год) 

№32570985320

3 

Коцюба О.В. Prometheus 05.05.21 Успішне вчителювання – прості 

рецепти на щодень 

9eeb6d7ade714e

a591cff120c0de

2749 

Волкова С. М. ІППО 21.12. 
2020 

Організація змішаного навчання 

учнів початкової школи (10 год) 
DN20-

tXKzW32uM 
Волкова С. М. Всеосвіта 07.12. 

2020 
ЯДС:методи,прийоми і форми 

роботи. (2 год) 
AN411285 

Волкова С. М. Всеосвіта 05.03. 

2021 
Секрети цікавого навчання. Урок 

без методички. 
Прослухано 
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Волкова С. М. На урок 14.04. 
2021 

Дистанційне навчання. 

Інструменти для цікавої роботи 
Прослухано 

Кістіньова 

М.В. 
Інтернет-сервіс 

http://multycourse.co

m.ua/ua/ 

03.04.20

21 
Основи здоров'язбережної 

компетентностi (60 год) 
26-33342 

Кістіньова 

М.В. 
Освітня платформа 

«На Урок» 
27.04.20

21 
Кольоротерапія: використання 

технології в роботі з учнями 

початкової школи 

«Прослухано» 

Вавіло Л.М. 
 

 

 

  
  

ІРРО- Онлайн 

Конференція 

AT*MSUB 

 

AT*MSUB 

21-22 

серпня  

09.05.20

21 

 

10.05.20

21 

Як оцінювати без оцінок? 

 

Психологія ефективного онлайн 

навчання. Інструменти 

Використання вправ освітньої 

кінезіології в початковій школі 

Номер 

квитка7440823 

Маркєлова 

О.І. 

ІППО КУБГ 

 

ІППО КУБГ 

 

ІППО КУБГ 

 

 

ІППО КУБГ 

 

04.01.21 

 

08/02/2

1 

 

08/02/2

1 

 

 

12.02.21 

Емоційний інтелект 

 

Психологія творчості 

 

Основні засади виховання 

 

 

Антистресові технології в 

пед.діяльності 

DN20-

USzvN5kqDn 

DN20-

KcOc0E2QXK 

 

DN20-

BtyGpMd5HB 

 

Чумак Я.О. Київський 

університет імені 

Б. Грінченка 

12.11.20 

 

24.10.20 

 

Як зробити батьків партнерами 

 

Організація змішаного навчання 

учнів початкових класів 

 

20 - 

xOfiC6kCvU  

20 – 

ksxbMUoFis 

 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 «Застосування методів ейдетики 

в початковій школі НУШ» (2год) 

VA068542 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 Секрети цікавого навчання. Урок 

без методички (2год) 

VA068542 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 Ідеї для тематичних днів у 

початковій школі. Міжпредметна 

інтеграція (2год) 

VA068542 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 Нестандартні форми роботи на 

уроках математики та української 

мови у початковій школі (2год) 

VA068542 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 Розвиток навичок спілкування 

дошкільників та молодших 

школярів в умовах сьогодення 

(2год) 

VA068542 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 Hidden curriculum або прихована 

навчальна програма: як ми 

неусвідомлено навчаємо 

здобувачів освіти/2год 

VA068542 

Ільченко Н.С. Всеосвіта 30.04.21 Створюємо захопливий онлайн-

урок/2год 

 

Власюк В.І.    2019 р. Курси «Нова українська школа» 8019/27 

 Платформа На урок 25.03.21 Використання сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять 
 

Прослухано 

Власюк В.І. Платформа На урок 24.03.21 Використання можливостей «На 

Урок» для дистанційного 

навчання 

Прослухано 

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-navchannya
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-navchannya
https://www.youtube.com/watch?v=1Q7QQvAWtac
https://www.youtube.com/watch?v=1Q7QQvAWtac
https://www.youtube.com/watch?v=1Q7QQvAWtac
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Власюк В.І. Платформа На урок 16.05.21 ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯ «НА УРОК» 

ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ 

В ОСВІТІ: ІНСТРУМЕНТИ 

ТА ПРИЙОМИ 

Прослухано 

Власюк В.І.  11.04.21 ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-

КОНФЕРЕНЦІЯ «НА УРОК» 
Прослухано 

Котелянець 

О.В 

 

 

На Урок 

 

 

На Урок 

 

 

 

ІППО 

 

 

ІППО 

21.10.20

20 

 

 

17.10.20

20 

 

 

 

27.03.20

21 

 

 

27.03.20

21 

Активізація та зосередження 

уваги учнів покоління Z 

 

STEM,STEAM,STREAM: від 

конференції до практичного 

втілення 

 

STEM навчання.Впровадження 

для вчителів та вихователів(6 г.) 
 

Спільна робота з інтерактивною 

дошкою Google jamboard 

№ В366-386906 

 

 

№ К37-386906 

 

 

 

№82389124011

2 

 

№82389124011

5 

Доброволянська 

В.В. 

Навчальна книга 

«Богдан» 

25.10.20

20 

 

 

19.01.21 

 

 

 

 

20.01.21 

 

 

 

 

03.03.21 

 

 

 

 

08.04.21. 

 

 

08.04.21. 

 

 

08.04.21. 

 

 

24.10.20 

 

 

27.10.20 

 

 

25.10.20 

 

24.10.20 

Навчання через дослідження в 
початковій школі 
 

Упровадження нового змісту 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» в 4 класах на засадах 

Нової української школи 

 

Реалізація компетентнісного підходу 

в процесі вивчення інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» в 4 класах 

на засадах Нової української школи 

 

Формування ключових та 

предметних компетентностей в 

процесі вивчення математики в 4 

класах на засадах Нової української 

школи 

 

Як зробити батьків партнерами 

 

 

Організація освітнього процесу 

групи продовженого дня 

 

Позаурочна діяльність – складова 

освітнього процесу 

 

Організація змішаного навчання 

учнів початкових класів 

 

Основи медіаграмотності 

 

 

Основні засади виховання 

 

Мнемотехніка в розвитку учнів 

початкової школи 

 

DN S9JOcp5BS 

 

№19012021-158 

 

 

 

 

R 20012021-181 

 

 

 

 

R 03032021-0243 

 

 

 

 

Початкова 

школа (НУШ) 

DN-20gz4nwIyJti 

DN 

_20q3K2J1LNXc 

 

DN _20 - 

VO4jnYy 

 

DN 

20aRIcpZcmG 

DN 20 

pqWRVLbglb 

 

DN 20 - 

QIvAEA4PCL 

 

DN 20 –

con70moR41 

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-mozhlivostey-na-urok-dlya-distanciynogo-navchannya
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Герасимова Н.П. ІППО 

 

 

 

 

 

ІППО 

 

 

 

 

ІППО 

 

 

 

 

 

ІППО 

 

 

 

 

17.10.20

20 

 

 

 

 

 

14.11.20

20 

 

 

14.11.20

20 

 

 

 

 

 

 

09.01.20

21 

 

 

 

 

Організація освітнього процесу 

групи продовженого дня (10 год) 

 

Навчання через дослідження в 

початковій школі (10 год) 

 

Як зробити батьків партнерами 

(10 год) 

 

Нова українська школа: оцінювання 

для учіння  

(10 год) 

 

Інклюзивна ГПД: особливості 

організації та функціонування (10 

год) 

 

Метод проєктів від А до Я (10 год) 

 

Про медіаграмотність не по секрету: 

як жити серед фейків і дезінформації 

(10 год) 

 

DN 20 - 

ArRQyCU7QR 

 

DN 20 - 

wa13GkwJKe 

 

DN 20 - 

Sx7MEZJgdO 

 

DN 20 - 

4NhNbXXwTB 

 

 

DN 20 - 

piOSM0scKU 

 

DN 20 – 

eiQLdQAQSk 

 

DN  20 - 

XIRBqD2KDP 

 

У 2020-2021 навчальному році курсову перепідготовку пройшли усі 

педагоги закладу в обсязі 30 годин. 

За підсумками атестації в 2020-2021 навчальному році присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Дмитренко А.В., 

Шеремету О.І., Чепурній С.В.; про присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» Порох Л.С.; відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: Бутко А.І., Вавіло Л.М., 

Вавіло Л.М., Доброволянської В.В., Жубинської М.І., Ікол Н.В., Кідиби О.В, 

Козицької Т.В., Котовської А.А., Манько Л.А., Михайлишиної О.П.,      

Осипенко К. Л., Перехейди О. М., Порох Л.С., Рись А.А., Селютіної М.К., 

Семенової М.В., Харламової Л.А.; про присвоєння педагогічного звання 

«старший учитель» Вавіло Л.М., Козицькій Т.В.; про відповідність раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший учитель» Бутко А.І.; про 

присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» Жубинській М.І., 

Селютіній М.К., Доброволянській В.В.; про відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «учитель-методист»: Ікол Н.В., Кідиби О.В.,       

Котовської А.А., Манько Л.А., Михайлишиної О.П., Осипенко К.Л.,            

Порох Л.С., Перехейди О.М., Рись А.А., Про присвоєння 12 тарифного розряду 

Олефіренко А.І., Пронь Л.М., Чепурній С.В., Шеремету О.І., Про присвоєння 11 

тарифного розряду Михнику В.С., про присвоєння 10 тарифного розряду 

Баштовій Т.М., 

     Проведення творчого звіту вчителів, які атестуються, є дієвим засобом 

розвитку ініціативи та творчості педагога, узагальнення й поширення його 

досвіду, підвищення авторитету творчої особистості.  
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Освіта вчителів 

 
Діаграма кваліфікації педагогічних працівників НВК   

 

 
 Результативно протягом року працювали предметні кафедри вчителів 

суспільно-гуманітарного, природничо-математичного циклів та іноземних мов. 

Якісних високих результатів досягли вчителі Сологуб Н.В., Гончаренко Т.А., 

Манько Л.А., Котовська А.А., Камінська-Клецкова Я.Ю., Жубинська М.І., 

Селютіна М.К., Денискіна Г.О.,  Козицька Т.В.  У 2020-2021н.р. слід відзначити 

роботу  Коноплі Т.Г., Яворської С.Я., Заболотньої О.О., Осипенко К.Л., 

Михайлишиної О.П., Нагорної А.О., Гламаздіної І.О., Головко Н.В.,  

Мельниченко Д.С., Федоревської Н.Г.  Учні зазначених педагогів стали 

призерами районних, міських олімпіад, переможцями районного, міського, 

Всеукраїнського етапів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможцями всеукраїнських та 

міських конкурсів учнівської творчості. 
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Результати участі гімназистів 

у районному, міському, Всеукраїнському етапах 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

 

 
Результати участі гімназистів 

у районному, міському, Всеукраїнському етапах  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 Заслуговує позитивної оцінки творча індивідуальна робота вчителів, 

методичні розробки уроків, позакласних заходів яких надруковані у фахових 

газетах та журналах. Треба відзначити кафедру іноземних мов – 20 публікацій. 

У 2020-2021н.р. кількість опублікованих статей педагогів НВК у періодичній 

пресі зменшилася. 

Слід посилити роботу в цьому напрямку кафедрам природничо-

математичних дисциплін, суспільно-гуманітарних дисциплін, національного 

виховання. 

 

Публікації вчителів у педагогічній пресі 
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Аналіз 

друкованих матеріалів учителів 
№ 

п/п 

ПІБ учителя 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
урок урок урок урок урок 

1 Корень Л.О.    1  

2 Селютіна М.К.    1 2 

3 Мища С.М.  1    

4 Котовська А.А.      

5 Камінська-Клецкова Я.Ю.   1 3 8 

6 Гончаренко Т.А.    2 4 

7 Гламаздіна І.О.    1 2 

8 Конопля Т.Г.    1 3 

9 Лімонова О.Є.     7 

10 Яворська С.Я. 1   2 2 

11 Бутко А.І. 1   2 4 

12 Шклярук Г.О.   2 2 3 

13 Жубинська М.І.   5 2 5 

14 Манько Л.А.    2  

15 Камишанська О.В.  1   3 

16 Кривошея С.В.   2 2 3 

17 Головко Н.В.  1  2  

18 Шостак В.О.   1 1 1 

19 Хомицька Ю.Б.    1  

20 Федоревська Н.Г.    2 7 

21 Охріменко О.М.  3  2  

22 Доброволянська В.В.      

23 Маркєлова О.І.      

24 Волкова С.М.      

25 Ільченко Н.С.      

26 Вавіло Л.М.      

27 Чумак Я.Ю.    1  

28 Коцюба О.В.      

29 Кідиба О.В.    2 2 

30 Ікол Н.В.     1 

31 Осипенко К.Л.    1 5 

32 Михайлишина О.П.    1 6 

33 Шумакова С.М.    1 5 

34 Матвієнко Х.В.    1 1 

35 Дмитренко А.В.    3  

36 Іванюк  Т.М.     1 

37 Жарік С.В.     3 

38 Булах І.О.     8 

39 Огер О.В.     3 

40 Бойчук Я.А.     8 

41 Огнєва І.М.     7 

Усього   12 33 38 102 

 

 Аналіз стану методичної роботи за навчальний рік дає підстави зробити 

висновок, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової 

майстерності педагогів,  педагогічний колектив НВК у процесі своєї діяльності 

реалізував мету виховання, навчання та розвитку ключових компетентностей 
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учнів, поставлену на початку навчального року, проведена науково-методична 

робота в 2020-2021навчальному році забезпечує реалізацію освітньої програми 

та науково-методичної проблеми НВК «Ерудит».   

 Раціональне поєднання колективного досвіду й індивідуальної творчості 

дає змогу знаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності, 

забезпечує якісне розв’язання освітніх проблем, упровадження інноваційних 

технологій, апробацію нових підручників, методик, а в результаті – підвищення 

професійної майстерності вчителя та учнів. 

 Разом із тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем, 

суттєвих недоліків: 

- індивідуальна робота з талановитими дітьми потребує оновлення та 

вдосконалення; 

- педагогічне керівництво пошуково-дослідницькою роботою гімназистів 

деякими вчителями проводилося нерегулярно та на низькому рівні; 

- слід відзначити інертність частини педагогів у практичному застосуванні 

інноваційних технологій та проектної педагогіки; 

- завідувачам навчальних кабінетів доцільно працювати над поповненням 

матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності. 

 

ІІІ. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи 

 

Згідно з річним планом роботи НВК “Ерудит” педагогічний колектив, учні 

та батьківська громадськість плідно працювали над реалізацією науково-

методичної проблеми «Проектування й діагностика якості освіти у НВК як 

ресурс його інноваційного розвитку й зміцнення конкурентоздатності» та 

виховною проблемою «Створення сприятливих умов для формування 

компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацією 

особистості за умов  інноваційного розвитку». 

  Мета виховної роботи полягає у вихованні високоосвіченої, соціально 

активної й національно свідомої особистості, яка наділена глибокою 

громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними 

й патріотичними почуттями, є носієм кращих досягнень національної та 

світової культури, здатної до самоосвіти й самовдосконалення. 

Основні  орієнтири виховної роботи у 2020 – 2021 навчальному  році: 
- ціннісне ставлення до себе; 

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини та людей; 

- ціннісне ставлення до природи; 

- ціннісне ставлення до культури й мистецтва; 

- ціннісне ставлення до особистості; 

- ціннісне ставлення до суспільства й держави; 

- ціннісне ставлення до праці. 

Основні завдання: 

Пріоритетними  напрямками виховної роботи в 2020-2021  навчальному 

році визначено:   
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- формування в учнів особистісних рис громадян України, національної 

самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе 

ставлення до його культури, повагу й толерантне ставлення до культури всіх 

національностей, які проживають в Україні. 

- виховання духовної культури особистості. 

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки. 

- формування в учнів високої мовної культури, оволодіння українською 

мовою. 

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення 

історичної пам’яті. 

- збагачення знань про народні традиції та звичаї. 

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної 

активності й культури розумової праці. 

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого 

господаря. 

- формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, збереження й зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я учнів. 

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою. 

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, 

залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів. 

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи 

успішної профілактики порушень у поведінці учнів. 

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнання особистості дитини 

як найвищої соціальної цінності. 

- створення умов для соціального захисту дітей. 

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, 

батькам, сім’ям. 

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, 

колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський 

комітет. 

- залучення кожного учня до участі в різних сферах художньої діяльності на 

основі діагностики його природних нахилів та здібностей. 

- створення умов для безперервного виховання засобами позакласної та 

позашкільної роботи. 

  Під час нарад при директорі систематично висвітлювалися питання 

педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням, про роль класного 

керівника щодо підвищення рівня вихованості учнів, важливості співпраці з 

батьківською громадськістю, участі батьківських комітетів в організації 

змістовного дозвілля школярів, ефективності індивідуальної роботи з учнями, 

які потребують педагогічної уваги та ін.  

Під час педагогічної ради НВК (жовтень 2020 р.) було розглянуто 

питання «Соціальне партнерство в освітньому просторі як основний чинник 

родинно-патріотичного виховання цілісної сучасної особистості».  
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Під час засідань кафедри національного виховання НВК «Ерудит» були 

опрацьовані наступні питання: 

 Методична сесія. Вивчення нормативних документів, які 

регламентують роботу кафедри національного виховання (Селютіна М.К.). 

 Аналіз роботи кафедри національного виховання  за 2019-2020 

навчальний рік (Селютіна М.К.). 

 Визначення  основних  напрямків  методичної  та  виховної  роботи на 

2020-2021 н.р. (заступник директора з ВР Чепурна С.В.). 

 Семінар на тему «Охорона дитинства, безпека життя та здоров’я учнів, 

санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи»  (заступник директора з НВР 

Охріменко О.М.). 

 Семінар-тренінг на тему «Булінг в учнівському колективі як 

соціально-педагогічне явище» (заступник директора з ВР Чепурна С.В.). 

 Індивідуальна картка розвитку учнів. Картка досягнень (практичний 

психолог Хвиль Ю.Б.). 

 Круглий стіл на тему «Застосування інноваційних технологій і методів 

в умовах дистанційного навчання» (Селютіна М.К., Конопля Т.Г.). 

 Семінар-тренінг на тему «Використання технології тайменеджменту 

для активізації пізнавальної діяльності учнів» (Бутко А.І., Ікол Н.В.). 

 Семінар-практикум «Ігрові технології як засіб активізації навчальної 

діяльності учнів в умовах дистанційного навчання»  (Шклярук Г.О., 

Федоревська Н.Г.). 

 Семінар на тему «Сучасний погляд на патріотичне виховання» (Мища 

С.М., Осипенко К.Л.).  

 Круглий стіл на тему «Профілактика правопорушень у вирішенні 

проблеми важковиховуваних учнів»  (Гламаздіна І.О., Шостак В.О.). 

 Скринька невирішених питань. Які традиційні та інноваційні форми 

роботи з  правового виховання є результативними (практичний психолог          

Хвиль Ю.Б.). 

 Педагогічний лекторій на тему «Патріотичне виховання як соціально-

педагогічна проблема сучасності» (заступник директора з ВР Чепурна С.В.). 

 Семінар-практикум на тему «Форми та методи формування 

національної свідомості та патріотизму серед школярів (Бойчук Я.А., 

Куксінська М.Ю.). 

 Естафета ідей «Інноваційні технології у роботі з гіперактивними 

учнями. Самовиховання» (Яворська С.Я., Кідиба О.В.). 

 Семінар на тему «Роль гендерної освіти у вихованні здорової свідомої 

особистості» (Селютіна М.К.). 

 Підсумки роботи кафедри національного виховання за 2020-2021 

навчальний  рік:  проблеми,  пошуки,  знахідки  (Селютіна  М.К.,       

Чепурна С.В.). 

 Завдання кафедри на 2021-2022 н.р. (Селютіна М.К.).  

За сприяння педагогічного колективу та батьків протягом 2020-2021 

навчального року в закладі освіти активно реалізовувалися наступні напрямки 
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виховання: 

 національно-патріотичне виховання; 

 розумове виховання; 

 морально-правове виховання; 

 трудове виховання; 

 естетичне виховання; 

 фізичне виховання. 

Національно-патріотичне виховання покликане виховувати в учнівської 

молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних 

та культурних цінностей, історії, формування громадської позиції. 

Протягом 2020-2021 н.р. у НВК активно проводилися заходи 

національно-патріотичного спрямування, зокрема: 

- виховні заходи: посвята в козачата учнів 1 класів (класоводи та  педагог-

організатор Крамар І.С.); спортивні змагання «Козацькі забави» для учнів 5-

6 класів (педагог-організатор  Крамар І.С., класні керівники Бойчук Я.А., 

Куксінська М.Ю., Шклярук Г.О. та Федоревська Н.Г.);   виховні  години            

в 5-11 класах до Дня захисника України «Героїв країна – моя Україна», 

«Козацькому роду нема переводу», «Ми – нащадки козаків» тощо.  

- цікаві патріотичні заходи пройшли в початковій школі, зокрема усний 

журнал «Ми роду козацького діти». Учні читали вірші, співали козацькі 

пісні, переглянули та обговорили мультфільми-ремейки «Про пригоди 

козаків у різних країнах світу», розробили проекти пригод козаків тієї 

країни, яка більше вразила, взяли участь у веселих квестах та ін.  

- цикл заходів був присвячений 79 роковинам  трагедії  Бабиного  Яру, а саме: 

вебінар-практикум «Бабин Яр: пам'ять на тлі історії» (10-11 класи,  учитель 

історії Лімонова О.Є.); бібліотечні  уроки  «Бабин Яр – історія та пам’ять» 

та «Без права забуття» (6-7 класи, бібліотекар Баштова Т.М.); конференція 

старшокласників «Друга світова війна в історичній пам’яті українців. 

Праведники народів світу» (10-11 класи, учитель історії Лімонова О.Є.);  

дистанційний вебінар-практикум «Робота пам’яті. Робота з пам’ятниками», 

під час якого мова йшла про меморіалізацію простору Бабиного Яру (11 

класи, учитель історії Лімонова О.Є.); екскурсія до меморіального 

комплексу Голокосту «Бабин Яр» (класні керівники 5-11 класів);   

- серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливе 

місце займає Голодомор 1932-1933 років. Напередодні Всеукраїнської акції 

«Запали свічку пам’яті померлим від голоду» до Дня вшанування пам’яті  

жертв  Голодомору та політичних репресій у НВК «Ерудит» пройшло ряд 

заходів. Учителем історії Бойчук Я.А. була проведена наукова учнівська 

конференція на тему: «Голодомор – акт геноциду проти українського 

народу. Україна пам’ятає! Світ визнає!». Класними керівниками 5-11 класів 

проведені години спілкування, бесіди, переглянуто відеоролики 

«Моторошні дні в історії українського народу». У шкільній бібліотеці 

протягом тижня діяла книжкова виставка «Голодний 1933-й» та були 

проведені бібліотечні уроки «Свіча пам’яті…»; 
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- до Дня Гідності і Свободи України, з метою вшанування громадянського 

подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності, пройшли 

виховні бесіди, години спілкування, уроки мужності, які висвітлюють 

доленосні сторінки в історії України початку XXI століття «Герої не 

вмирають … Просто йдуть …».  Учителями історії Бойчук Я.А. та  

Лімоновою О.Є. також були проведені різноманітні заходи, а саме: для 

учнів 5-6 класів пройшли інформаційні експрес-хвилинки «Герої нашого 

часу» та «Народ мій завжди є, народ мій завжди буде», учні 7 класів 

переглянули та обговорили відеоролик «Ми різні, але Свобода та Гідність 

нас об’єднують і ми вільні творити своє майбутнє», учні 8-9 класів взяли 

участь у практичних уроках з використанням технології критичного 

мислення «Феномен «революція» в українському державотворенні ХХ- поч. 

ХХІ ст.». Старшокласники (10-11 класи) підготували та провели наукову 

конференцію «Революція Гідності, охрещена кров’ю». У бібліотеці закладу 

освіти була організована виставка художньої і документальної літератури 

«Майдан – шлях до свободи»;  

- різноманітні заходи були проведені до Дня Соборності України (22 січня) 

«Суверенній Україні нині слава і повік!», а саме: на онлайн інформаційних 

хвилинках класні керівники обговорили з учнями складний шлях 

Соборності України, переглянули відео про борців за єдність України, 

здійснили подорож історичними місцями нашої держави; учителями історії 

для старшокласників були проведені онлайн-уроки «Час історичного 

вибору: ключові події Української революції 1917-1921 років», «Універсали 

Української народної республіки»; цікавим був інформаційний калейдоскоп 

для учнів 8-9 класів «Суверенній Україні нині слава й повік»; в бібліотеці 

була організована тематична виставка літератури «Ми єдині –          у цьому 

сила» та виставка творчих робіт учнів «Символи моєї держави»; 

- до Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня) класними керівниками були 

проведені виховні години «Бій під Крутами: пам’яті героїв присвячується», 

учителі історії організували конференцію старшокласників «Ще юнаки, що 

майже діти…», під час якої учні переглянули фільм «Бій під Крутами», у 

бібліотеці була улаштована виставка «Волі народної дзвін»; 

- до Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого), на знак ушанування відваги, 

сили духу й стійкості громадян, які загинули в Києві на Майдані, які віддали 

своє життя під час Революції Гідності,  у НВК «Ерудит» пройшла 

радіолінійка «Герої не вмирають», класні керівники провели виховні години 

«Пам’яті Героїв Небесної Сотні», учителі історії – уроки мужності: 

«Зростаймо патріотами», «Революція гідності – відлік новітньої історії 

України!»; 

- у цьому році минає 35 років після того, як 26 квітня 1986 року сталась 

аварія на Чорнобильській атомній електростанції. У НВК «Ерудит» 

пройшли заходи, приурочені цій трагедії, а саме: класні керівники 

підготували онлайн-уроки пам’яті «Твій біль, Україно, - Чорнобиль», 

учителі історії – години онлайн-спілкування з історії аварії на 

Чорнобильській АЕС; учні мали можливість побувати на онлайн-екскурсії 
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до «Національного музею «Чорнобиль» та переглянути кінофільм 

«Мужність і біль Чорнобиля»; 

- у рамках проведення декади історії пройшли цікаві та різноманітні заходи, а 

саме: арт-вернісаж «Історія людства очима художників», турнір ерудитів, 

вікторина з історії «Історичний марафон», науковий квест «Видатні  постаті  

історії  України»,  інтелект-шоу «На хвилях історії», QR-квест «Культурно-

освітнє життя України у XVI-XVII ст.»; історична конференція, присвячена 

Дню визволення Києва від нацистської окупації, інформаційно-пізнавальні 

виховні години, патріотичні мандрівні години пам’яті «Захисникам Києва 

присвячується» (5-11 класи, учителі історії, класні керівники), бібліотечний 

урок пам’яті «Без права забуття» (бібліотекар Баштова Т.М.);   

- класними керівниками спільно з батьками були організовані екскурсії до 

історико-меморіального музею Михайла Грушевського, Національного 

музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році», музею історії Києва, 

Національного музею історії України у Другій світовій війні (1-11 класи);  

- протягом 2020-2021 навчального року учні здійснили віртуальні подорожі 

історичними музеями України та місцями історичних подій (5-11 класи, 

класні керівники);  

- на заняттях з музичного мистецтва та під час роботи вокальних гуртків 

«Музична абетка» (1-3 класи, керівник  Крамар І.С.); «Перлинки» (4-10 

класи, керівник Огнєва І.М.) та вокальної студії «Срібні дзвіночки» (5-11 

класи, керівник студії Забродський М.О.) учні виконували патріотичні пісні; 

- на  заняттях  хореографічної  студії  «Ритми  планети»  (керівник   

Решетнікова Т.В.) та хореографічного гуртка «Капітошки» (керівник 

Олефіренко А.І.)  діти розучували народні сценічні та фольклорні танці, 

зокрема «Козачок», «Коломийка», «Гаївки», «Перепілки» тощо. 

 Також учні НВК «Ерудит» узяли активну участь у ХХІІ етапі міської акції 

учнівської молоді м. Києва «Пізнай свій край – пізнай себе», екскурсійний 

маршрут пролягав через Голосіївські схили біля Дідорівських ставків.  

         Важливим складником гармонійного розвитку особистості є розумове 

виховання. Мета розумового виховання — забезпечення засвоєння учнями 

основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі 

наукового світогляду. Даний принцип виховання реалізується шляхом 

проведення різноманітних заходів, а саме: 

- фестивалів наукової творчості учнів (5-11 класи, учителі-предметники); 

- написання учнями творчих робіт (5-11 класи, учителі-предметники); 

- написання та захист учнями НВК наукових робіт Київської малої академії 

наук (8-11 класи, учителі-предметники); 

- проведення в закладі освіти декад наукових знань тощо. 

Традиційно в перші дні листопада у НВК «Ерудит» проходить Тиждень 

української мови, приурочений Дню української писемності та 

мови. Найрізноманітніші заходи тривали впродовж тижня. Учнівська спільнота 

взяла участь в цікавих конкурсах, виставках, змаганнях, мовознавчих турнірах, 

а також цікавих уроках про скарби рідного слова. 

Так учні 7-8 класів під час літературного заходу «Як довго ждали ми своєї волі 

слова…» продемонстували свої знання віршів та літературних творів. 
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Шестикласники під час проведення мовної ігротеки занурилися у світ 

українських народних казок. Учні старших класів долучилися до написання ХХ 

ювілейного Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.  

На учнів початкової школи протягом тижня очікували різноманітні конкурси 

«Мовне асорті», «Буквограй», «Збери пазли», інтерактивна гра «Чарівна 

скринька», інсценізація українських народних казок, майстер-клас з 

виготовлення традиційного українського оберегу – ляльки-мотанки. Цього 

святкового дня також відбулося відкриття шкільного конкурсу знавців рідної 

мови імені Петра Яцика. Учні мали змогу поринути у світ краси і принад рідної 

української мови. 

Низкою заходів учні та вчителі відсвяткували 130-річчя від дня 

народження українського поета Павла Тичини. У шкільній бібліотеці була 

організована книжкова виставка «В поколіннях я озвуся – не згорю і не 

загасну…». Учні взяли участь у конкурсі виразного читання «У майбутнє з 

віршами Тичини», який надав можливість доторкнутися до поетичних шедеврів 

майстра слова, допоміг виявити майстерність декламації та творчого 

потенціалу обдарованих дітей. Класні керівники організували онлайн-

екскурсію «Мандруючи квартирою Тичини» та провели квест для дітей 

«Знайомий та незнайомий Павло Тичина».  

З нагоди 150-літнього ювілею видатної української поетеси, 

перекладачки, культурного діяча Лесі Українки, яка в сучасній українській 

традиції входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України, 

у НВК «Ерудит» пройшли літературні читання «Стояла я і слухала весну…», 

радіолінійка, учителі підготували уроки української мови на матеріалах 

поетичних творів письменниці, учні 5-8 класів узяли участь у літературних 

п’ятихвилинках «Вона в віки майбутні йти повинна». Старшокласники 

долучилися до презентації проектів «Ні! Я жива, я вічно жити буду!». У 

шкільній бібліотеці була представлена виставка творів Лесі Українки. 

До 207 річниці від дня народження  Т.Г. Шевченка були проведені 

різноманітні заходи, а саме: загальношкільна вікторина «Тарас Шевченко. Я це 

знаю!», конкурс виразного читання поезій поета «Шевченко – це Україна,  

Україна – це Шевченко», квест-гра «У Кобзаревому вінку». Під час заходів 

учні пізнавали глибини шевченківського слова і мудрості, демонстрували 

акторське виконання творів Шевченка, залюбки долучалися до вікторини «І 

чужого научайтесь, і свого не цурайтесь». Бібліотекарем була організована 

тематична виставка художніх творів, творів мистецтва, історичних документів, 

присвячених життю та діяльності видатного українського поета. 

Протягом 2020-2021 навчального року працювало 17 гуртків за такими 

напрямками: художньо-естетичний, соціально-педагогічний, науково-

технічний, оздоровчий, фізкультурно-спортивний, туристично-краєзнавчий та 

еколого-натуралістичний. 

Гуртки соціально-педагогічного напрямку: 

 Гурток юних журналістів «Проба пера» (керівник Пронь Л.М.). 

 Гурток  «Кольорові емоції» (керівник Хвиль Ю.Б.). 

Гуртки науково-технічного напрямку: 
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 гурток «Шаховий король» (керівник Киселевич А.С.); 

   Також учні НВК «Ерудит» брали активну участь у міських та районних 

конкурсах та олімпіадах, а саме: 

- Всеукраїнський конкурс «Ok, Google»; 

- Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «НА УРОК» з інформатики (6-10 класи); 

- Всеукраїнський конкурс «Наука – це цікаво» від Національного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (10-11 класи); 

- Форум молодіжних медіа столиці (8-9 класи); 

- Онлайн-марафон «Інтимні селфі в Інтернеті» за підтримки Кіберполіції 

України та видавництва «Ранок» (8-11 класи); 

- районний етап VІІ Київської відкритої олімпіади з лінгвістики; 

- районна олімпіада з комп’ютерної графіки (6-11 класи); 

- міський конкурс малюнків «Світ без насильства очима дітей»; 

- міський конкурс дитячо-юнацької творчості «Чорнобиль. Природа. 

Відродження»;  

- районний етап конкурсу «Пожежа очима дітей»; 

- міжнародні дистанційні олімпіади з усіх предметів шкільної програми у 

проекті «ВСЕОСВІТА» тощо.     

 Важливою ланкою виховання та навчання учнів є проведення 

профорієнтаційної роботи. Протягом навчального року відбулися цікаві 

онлайн-зустрічі учнів 10 та 11 класів із представниками вишів, а саме: 

Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного 

університету України «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Київського національного 

університету культури і мистецтв, Київського національного  університету  ім. 

Тараса Шевченка, Київського національного університету технологій та 

дизайну та ін. Учні закладу освіти взяли участь у онлайн-конференціях до Дня 

відкритих дверей Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана та Київського національного університету будівництва та 

архітектури в рамках Міжнародної виставки «Освіта і кар’єра - 2020». Учні 11 

класів під час роботи над проектом «Бізнес-планування  та ІТ»  спробували  

себе  в  ролі  підприємців  (учителі Дмитренко А.В. та Глєбова О.О.); 

дев’ятикласники ознайомилися з роботою комп’ютерного дизайнера та 

моделювали «Клас майбутнього», використавши он-лайн  платформу  для   3D   

моделювання  «Icograms»  (учитель   Дмитренко А.В.). Під час заходів до 

Міжнародного дня інформатики учні 10 класів ознайомилися з професіями, 

пов’язаними з інформаційними технологіями, їхніми перевагами та недоліками 

(учителі Дмитренко А.В. та Глєбова О.О.); для учнів 11 класу пройшов круглий 

стіл на тему «Smart-суспільство. Професії майбутнього» (учитель        

Дмитренко А.В.). 

Класоводи 1-4 класів та класні керівники 5-11 класів у своїй роботі 

використовують як індивідуальні форми роботи (бесіди, розподіл доручень, 

створення виховних ситуацій), так і групові (виховні години, ігри, конкурси, 

свята). Відвідані заходи та перегляд планів роботи свідчать, що форми виховної 

діяльності обираються з урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів. 
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Важливим аспектом діяльності педагогічного колективу є морально-

правове виховання та профілактика можливих правопорушень серед учнів. У 

зв’язку з функціонуванням закладу освіти як школи повного дня, існує 

можливість тривалого спостереження та впливу класних керівників на своїх 

учнів, координації зусиль із оперативного вирішення виявлених проблем разом 

із батьками. 

Класоводи та класні керівники здійснюють постійний контроль за 

відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні 

педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей 

у сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють виховну 

роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за 

місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів у гуртки та секції за 

інтересами, залучають до роботи в класі та в школі.  

Комплексний підхід до профілактичної роботи дає позитивні результати: 

учнів, які стоять на обліку в секторі ювенальної превенції Солом’янського 

управління Національної поліції в місті Києві та внутрішньо шкільному обліку, 

немає. 

Педагогічний колектив постійно працює над формуванням морально-

правової культури учнів та профілактики правопорушень. З цією метою в НВК 

було проведено ряд заходів, а саме: 

- на початку грудня учнівський та педагогічний колектив долучився до 

проведення Тижня права, під час якого відбулися наступні заходи: 10 

грудня - єдиний Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини;  

- оформлена тематична виставка в бібліотеці «Права людини. Історія і 

сучасність» та поновлені матеріали стенду «Права дитини в Україні»; 

- проведені уроки з прав людини за посібником міжнародного фонду 

«Молодь за права людини»; учні старших класів взяли участь у 

міжнародному Марафоні написання листів від правозахисної організації 

Amnesty International;  

- лідери учнівського самоврядування під керівництвом педагога-

організатора Крамар І.С. підготували спеціальний випуск радіолінійки до 

Дня прав людини та підготували тематичні буклети «Право і закон»;  

- учні 5-6 класів стали активними учасниками уроку-вікторини «Правова 

азбука дитини мовою мультфільмів», під час якого вони переглянули й  

обговорили мультфільми, що були створені ЮНІСЕФ; учнівські 

колективи 7 класів переглянули та обговорили відеоролики «Конвенція 

ООН про права дитини або Кожна дитина має право» та «Права дитини»; 

між учнями 8 класів пройшов правовий брейн-ринг «Права і обов’язки 

учнів»; учні 9 класів обговорили особливості адміністративної та 

кримінальної відповідальності підлітків під час засідання дискусійного 

клубу «Права дитини в Україні. Моє бачення»;  

- учнівська громадськість 10-11 класів мала можливість перетворитися на 

представників Феміди під час уроку-гри «Майбутній юрист», під час 

якого були створені оригінальні презентації «Права дитини – права 

людини»; 
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- учні 1-4 класів вивчали правову азбуку під час перегляду й обговорення 

мультфільмів, створених ЮНІСЕФ та взяли участь у конкурсі малюнків 

«Казкові герої в правових ситуаціях»;  

- учителі образотворчого мистецтва Чепурна С.В. та Хвиль Ю.Б. 

організували виставку малюнків та плакатів «Абетка твоїх прав у країні 

казок» та «Я маю право». 

Цікаво пройшли бібліотечні уроки в початкових класах, присвячені 

правовому вихованню дітей. Учні переглянули презентацію про основні 

положення Конвенції ООН з прав дитини, узяли участь у вікторині «Права 

казкових героїв», розгадували кросворди «Права дитини», працювали з тестами 

«Ваші вчинки та цікаве правознавство», а також нагадали про обов’язки, які 

завжди поруч з правами.  

Класними керівниками 5-11 класів були проведені виховні години та 

години  спілкування на правову тематику, а саме: «Конфлікти та їх 

розв’язання» (Бойчук Я.А., 5-А клас); «Сам удома та надворі»             

(Куксінська М.Ю., 5-Б клас); «Дитина має право» (Федоревська Н.Г., 6-А клас);  

«Правова культура учнів» (Шклярук Г.О., 6-Б клас); «Культура спілкування  і 

взаємини в повсякденному житті» (Кідиба О.В., 7-А клас);  «Учимося 

толерантному спілкуванню» (Селютіна М.К., 7-Б клас); «Мої права та 

обов’язки» (Яворська С.Я., 7-В клас); «Правова абетка» (Шостак В.О., 8-А 

клас); «Подорож  у  країну прав» (Гламаздіна І.О., 8-Б клас); «Підліток і закон» 

(Бутко А.І., 9-А клас); «Виникнення  держави  і  права»  (Ікол Н.В., 9-Б клас); 

«Уроки Феміди»  (Конопля Т.Г., 10-А клас);  «Права  й  обов’язки  громадян  

України» (Осипенко К.Л., 10-Б клас);  «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» (Мища С.М., 11-А клас; Манько Л.А., 11-Б клас). 

Останнім часом у суспільстві  спостерігається зростання суїцидальної 

активності в дітей. З метою роз’яснення основних причин, ознак суїцидальної 

поведінки підлітків, збереження психічного здоров’я дітей, запобігання участі 

неповнолітніх  у небезпечних  суїцидальних групах (іграх), квестах, контентах 

соціальних мереж інспекторами сектору ювенальної превенції відділу превенції 

Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві були проведені бесіди для 

учнів 8-10 класів НВК «Ерудит»  на тему «Превентивні заходи з попередження 

суїцидів та самоушкоджень серед дітей».    

Відбулася також зустріч педагогічного колективу із заступником 

начальника сектора превенції ВП №1 Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві 

капітаном поліції Чепуром О.В. щодо превентивної роботи з учнями з 

попередження суїцидів та самоушкоджень серед дітей. Учителі отримали 

загальні рекомендації з надання допомоги дітям у запобіганні суїцидальної 

поведінки та обговорили алгоритм психолого-педагогічного супроводу дітей і 

підлітків, схильних до суїцидів. 

Було проведено анкетування учнів з метою діагностики рівня обізнаності 

підлітків про вплив шкідливих звичок на організм та соціологічне дослідження 

щодо визначення причин і факторів, що породжують злочинність (5-11 класи, 

практичний психолог Хвиль Ю.Б.). 
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Здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 

бесіди з учнями щодо запобігання пропусків без поважних причин (5-11 класи, 

класні керівники, заступник директора з виховної роботи Чепурна С.В.). 
У приміщенні НВК оформлені стенди, на яких розміщена вся необхідна 

учням інформація щодо безпечної поведінки в побуті, на вулиці, правила 

дорожнього руху, поведінка в екстремальних ситуаціях тощо. 

До Міжнародного дня толерантності, який  був проголошений 

ЮНЕСКО в листопаді 1995 року, у класних колективах пройшли виховні 

години, інтерактивні ігри та тестування «Чи толерантна я людина?». Учні взяли 

участь у грі “Асоціативний ряд”, цікавих квестах та уроках-тренінгах на теми: 

“Толерантність як одна з найвищих чеснот людини”, «Толерантний світ – 

гармонійний світ»; зробили «Дерево толерантності» тощо. 

Учнівський та педагогічний колективи закладу освіти долучилися до 

Всеукраїнської акції: «16 днів проти насилля». Педагогічним колективом була 

проведена низка виховних заходів спрямована сформувати уявлення у дітей про 

проблему насилля і жорстокості їх наслідків для дитини чи членів родини. На 

профілактичних заняттях та психологічних тренінгах учні мали можливість 

навчитися відстоювати свої права, свою гідність, захищати себе, а також 

розвивати знання про відповідальність своїх дій і вчинків, вчитися 

толерантності та милосердю. Так для учнів 1-4 класів пройшли уроки-тренінги 

«Кухня доброти. Добро починається з тебе», учні 5-6 класів на простих 

прикладах розглянули природу насильства, на практичних заняттях училися 

створювати власні особисті кордони та поважати думку інших. Також відбулася 

виставки дитячих малюнків «Світ без насильства очима дітей», завдання якої 

показати очима дітей контраст між гармонією та дисгармонією, пов’язаний з 

насильством, привернути увагу громадськості до цієї проблеми та застерегти 

майбутнє покоління від небезпеки. 

З метою попередження поширення негативних явищ в учнівському 

середовищі, запобігання та протидії булінгу, забезпечення емоційного 

комфорту учасників освітнього процесу у НВК пройшов тиждень з протидії 

булінгу, під час якого відбулися заходи, спрямовані на ознайомлення учнів з 

таким явищем, як булінг (цькування), його різновидами та ознаками. Значна 

увага була приділена кібербулінгу та тролінгу між підлітками, зокрема  

учителями  інформатики  Дмитренко А.В.,  Глєбовою О.О. та Булах І.О. були 

проведені круглі  столи  для  учнів  8-9 класів  «Поговоримо  про  кібербулінг», 

для учнів 6-7 класів - «Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія», для учнів 

10-11  класів  - «Кібербулінг або агресія в Інтернеті: способи розпізнання й 

захист» та ін. Також відбулася цікава онлайн-зустріч учнів 10-11 класів з 

викладачами та студентами Інституту спеціального зв’язку та захисту 

інформації Національного технічного університету України «КПІ» імені Ігоря 

Сікорського, мета якої привернути увагу молоді до нагальних потреб з 

кіберзахисту тощо. 

     Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», Декларації прав дитини, Конвенції про права 

дитини, Сімейного кодексу України, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»,  «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
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переміщених осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указу Президента України від 09.2001р. 

№ 42/2001 «Про додаткові заходи щодо посилення  соціального  захисту 

багатодітних і неповних сімей», на підставі соціальних паспортів класів у закладі 

освіти створено банк даних на дітей пільгових категорій, який у ході освітнього 

процесу змінюється та поновлюється в залежності від кількісного складу учнів 

кожної визначеної категорії. 

Класоводи та класні керівники 1-11 класів оновили соціальні паспорти 

класів, а на їх основі було оновлено соціальний паспорт школи. Згідно з 

соціальним паспортом НВК на обліку є такі категорії учнів: дитина, позбавлена 

батьківського піклування, - 2 особи; діти-напівсироти – 11 осіб;  діти,  батьки 

яких є учасниками бойових дій на Сході України, – 41 особа.; дитина, батько якої 

загинув в АТО, – 1 особа; діти, які постраждали внаслідок збройних конфліктів, - 

4 особи; діти з внутрішньопереміщених сімей – 47 осіб; діти з обмеженими 

фізичними можливостями (інваліди) – 10 осіб; діти з багатодітних родин – 81 

особа; діти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС, – 9 осіб. 

Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки 

дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей та учнів із соціально вразливих 

категорій є виявлення, облік і створення умов для їх навчання, виховання та 

розвитку. Під час роботи здійснюється взаємодія з Радою НВК, батьківським 

комітетом, відділом у справах сім’ї та молоді Солом’янської районної 

державної адміністрації м. Києва, встановлюються зв'язки з батьками учнів, 

вивчаються умови проживання учнів соціально вразливих категорій. 

Важливим аспектом у роботі з учнями є залучення їх до занять у 

позаурочний час. Учні пільгових категорій НВК «Ерудит» мають можливість 

займатися  в різноманітних гуртках та спортивних секціях, а саме: хореографічній 

студії    «Ритми планети»   (26 учнів);  хорегорафічному  гуртоку  «Капітошки»     

(15 учнів); театральній студії «Дійство» (4 учня); гуртку юних журналістів 

«Проба пера»   (9 учнів);  вокальних гуртках «Музична абетка» (10 учнів) та 

«Перлинки» (7 учнів); вокальній студії «Срібні дзвіночки» (5 учнів); спортивних 

гуртках «Оздоровча гімнастика», «Волейбол», «Баскетбол» (34 учня); шаховому 

гуртку «Шаховий король» (5 учнів); туристсько-краєзнавчому  гуртку  

«Вершина»  (8  учнів); гуртку «Бісероплетіння» (7 учнів); гуртку «Гончарики»     

(5 учнів), гуртку «Чарівний пензлик» (3 учня). 

Трудове виховання - процес залучення учнів до різноманітних педагогічно 

організованих видів суспільно корисної праці з метою передавання їм певного 

виробничого досвіду, формування в них творчого практичного мислення, 

працьовитості. Трудове виховання сприяє розвитку трудових навичок у 

школярів. 

З метою виховання любові до праці, формування трудових умінь та 

навичок у закладі освіти було організовано: чергування по НВК та класах 

прибирання закріплених за класами територій, проводяться рейди з перевірки 

озеленення класних кімнат та санітарного стану навчальних кабінетів (5-11 

класи, класні керівники класів, центри учнівського самоврядування «Суспільно 

корисні та добрі справи» - та «Дисципліна та порядок»). 
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 Одним з чинників усебічного гармонійного розвитку особистості є  

естетичне виховання. Метою естетичного виховання є високий рівень 

естетичної культури особистості, її здатність до естетичного освоєння 

дійсності. Протягом 2020-2021 навчального року було проведено ряд заходів, 

які сприяють формуванню естетичної культури учнівської молоді, а саме: 

загальношкільні свята, які проходили у вигляді онлайн-концертів: свято 

Першого дзвоника «Здрастуй, дзвонику вересневий»; святковий концерт до Дня 

працівників освіти «Плекає педагог майбутність долі…»; свято до Дня 

захисника України «Герої серед нас»; свята осені в початковій  школі  «Осінь у 

гості завітала!»;  Посвята  в  козачата  (для  учнів 1 класів); свято українського 

козацтва; Свято Миколая (для учнів початкової школи); новорічний мюзикл 

«Снігова королева». Учні НВК узяли участь у конкурсах малюнків, а саме: 

районні конкурси малюнків «Пожежна безпека очима дітей», «Правила 

дорожнього руху знай та виконуй!», «Охорона праці очима дітей».  Цікаві 

малюнки й творчі роботи були зібрані й надіслані бійцям АТО до Дня 

захисника України. Також роботи учнів прикрашають приміщення закладу 

освіти.  
Щороку людство святкує Міжнародний день театру (27 березня). 

Вихованці театральної студії «Дійство» також відзначили цей день та 

презентували глядачам чудову постановку вистави «Ніч на полонині», яку 

створили за драматичною поемою класика української літератури Олександра 

Олеся. Захопливий сюжет про гуцульську історію кохання наповнений магією 

природи й поезією любові. Світ мавок, чортів та лісовиків, що межує з 

людським життям; атмосфера казкової краси Карпат, чудове музичне 

оформлення в поєднанні з автентичними коломийками й запальними танцями 

супроводжують привабливе сценічне дійство. 
З метою розвитку творчих здібностей учнів, збагачення емоційно-

естетичного досвіду під час сприйняття навколишнього світу в закладі освіти 

пройшла декада «Краса врятує світ». У рамках декади учні долучилися до 

проведення різноманітних заходів, а саме: відеолекторію «Краса врятує світ»; 

віртуальних екскурсій музеями світу; майстер-класів з декоративно-

прикладного мистецтва «Петриківський розпис», гончарного мистецтва та 

бісероплетіння. Зачарувала учнів та вчителів виставка творчих робіт «Осінній 

вернісаж». Із задоволенням старшокласники долучилися до перегляду 

презентацій «Модні тенденції зачісок ХХІ ст.», «Види макіяжу» та майстер-

класу «Зачіска – стиль і краса». 

    Також у НВК працювали гуртки художньо-естетичного напрямку, а саме: 

- хореографічна студія «Ритми планети» (керівник Решетнікова Т.В.); 

- хореографічний гурток «Капітошки» (керівник Олефіренко А.І.); 

- театральна студія «Дійство» (керівник Пронь Л.М.); 

- гурток «Чарівний пензлик» (керівник Крамар І.С.); 

- гурток «Бісероплетіння» (керівник Баштова Т.В.); 

- гурток «Гончарики» (керівник Кожушна І.П.); 

- вокальна студія «Срібні дзвіночки» (керівник Забродський М.О.); 

- вокальний гурток «Перлинки» (керівник Синиця Л.М.); 
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- вокальний гурток «Музична абетка» (керівник Крамар І.С.). 
         

Активне спортивне життя та краєзнавча діяльність мають велике 

значення в процесі виховання учнів, сприяють розвитку їх спортивних та 

творчих інтересів, розширюють світогляд школярів, формують активну 

громадянську позицію, спонукають вести здоровий спосіб життя. Адже фізичне 

виховання має своєю метою зміцнення здоров'я й загартовування організму 

молодої людини, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності. 

  З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення 

їх здоров’я, формування фізичних здібностей велике значення в закладі освіти 

надається формуванню здорового способу життя. Педагогічним колективом 

здійснюється постійна систематична робота, а саме: бесіди з учнями про 

санітарно-гігієнічні норми, з профілактики дитячого травматизму, постійні 

перевірки санітарного стану в класах. Зокрема класоводами та класними 

керівниками були проведені бесіди з учнями про здоровий спосіб життя, 

профілактику вірусних захворювань, важливості дотримання санітарно-

гігієнічних навичок та ін. З цією метою були організовані зустрічі з лікарями та 

переглянуті навчальні відеоролики. 

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення 

їх здоров’я, формування фізичних здібностей велике значення в закладі освіти 

надається формуванню здорового способу життя. Педагогічним колективом 

здійснюється постійна систематична робота, а саме: бесіди з учнями про 

санітарно-гігієнічні норми, з профілактики дитячого травматизму, постійні 

перевірки санітарного стану в класах. Зокрема класоводами та класними 

керівниками були проведені бесіди з учнями про здоровий спосіб життя, 

профілактику вірусних захворювань, важливості дотримання санітарно-

гігієнічних навичок та ін. З цією метою були організовані онлайн-зустрічі з 

лікарями та переглянуті навчальні відеоролики.        

До Всесвітнього дня здоров’я було організовано ряд заходів, а саме: гра-

змагання між учнями 5 класів «Стежинками здоров’я», виставка плакатів «Ми 

обираємо здоровий спосіб життя», під час виховних годин класні керівники 

спільно з учнями обговорили принципи раціонального харчування, дотримання 

здорового способу життя, діти підготували цікаві презентації про види спорту 

та правила безпеки життєдіяльності. Учні старших класів приєдналися до 

Всесвітнього уроку «Громадське здоров’я» та взяли участь в тренінгу «Вплив 

стресу на здоров’я». 

Протягом навчального року працювали гуртки фізкультурно-спортивного, 

оздоровчого та туристично-краєзнавчого напрямку, а саме: спортивні секції з 

волейболу (керівник Шеремет О.І.) та баскетболу (керівник Тільга С.В.); гурток  

«Оздоровча  гімнастика»  (керівники Михник В.С. – 1-5 класи;  

Назимок В.В. –     6-11  класи);   

туристсько-краєзнавчий  гурток «Вершина» (керівник Хомицька Ю.Б.). 

Ці спортивні гуртки та секції стали дуже актуальними серед учнів, тому що 

допомагають виховати впевненість у своїх силах, самостійність, вольові якості, 

уміння працювати в команді.    
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Учні брали активну участь у проведенні спортивної та туристично-

краєзнавчої роботи. Доброю традицією стало проведення в НВК декади фізичної 

культури та спорту, метою якої було поширення ідей олімпійського руху в 

Україні, формування в дітей мотивацій до здорового способу життя тощо. Також 

учні закладу освіти взяли участь у туристичних походах та змаганнях.  

Розвинути інтелект та логічне мислення учні мали можливість під час 

занять шахового гуртка «Шаховий король» (керівник Киселевич А.С.).  

                Для забезпечення інформаційних потреб педагогів  у НВК «Ерудит» 

створений науково-методичний центр, у складі якого діє відділ сучасного 

технологічного забезпечення, що надає послуги в пошуку потрібної інформації. 

Система Інтернет дозволяє максимально задовольнити інформаційні запити 

вчителів. Комп’ютери локальної мережі підключені до Інтернету, що 

забезпечує  доступ користувачам локальної мережі до великих об’ємів 

всесвітньої  інформації з різних напрямків знань. Для задоволення 

інформаційних потреб учнів у НВК працюють бібліотека та 3 комп’ютерні 

класи (57 комп’ютерів), які підключені до мережі Інтернет. 

 У НВК створена локальна комп’ютерна мережа,  яка дає можливість 

ефективно використовувати бази даних. 

 НМЦ школи здійснює планову презентацію новинок педагогічної преси, 

досягнень педагогів-практиків, наукових розробок у галузі педагогіки, 

психології. 

Мета роботи центру – виховання в дітей потреби в усних і письмових 

публічних виступах і формування необхідних для цього навичок; опанування 

типових для профілю видів діяльності (аналіз тексту, написання творчих робіт 

та ін.); надання учням можливості проявити себе й досягти успіху, розкривши 

свої аналітичні й творчі здібності; здійснення випуску гімназійної газети 

«Ерудит-times»; створення умов для соціальної й творчої самореалізації 

особистості та оволодіння учнями основами журналістської майстерності; 

формування творчої уяви вихованців.  

Результати роботи з національно-патріотичного, морально-правового, 

естетичного, трудового, розумового, фізичного  напрямків виховання активно 

висвітлювалися на сайті та сторінках газети «Ерудит – times» (гурток «Проби 

пера», керівник Пронь Л.М.) за відповідними рубриками: «Школа, діти, свято», 

«Із шаною і вдячністю», «Шкільне сьогодення», «З Україною в серці», 

«Мандруємо, учимось», «Звичаї, свята, традиції», «Батьківське слово», «Проби 

пера», «Здоров’я та спорт», «Розмаїття талантів».  
Вихованці гуртка взяли участь у літературному конкурсі «Тобі, Україно, 

моє слово і діло!» та стали переможцями в номінації «Вигадані історії». Так І 

місце здобула Ощепкова Дар’я (учениця 6-Б класу) за казку «Три краплі дощу»; 

ІІ  місце  –  Миго  Марія  (учениця 2-Б класу)  за  «Казочку  про  дружбу»  та       

ІІІ місце – Алєксандров Єгор (учень 6-Б класу) за оповідання «Вигадані 

історії». 

  Таким чином, виховна робота в НВК у 2020-2021 навчальному році була 

ефективно спланована, ефективною, що дійсно забезпечувала всебічний 

розвиток особистості учнів.  
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Протягом 2021-2022 навчального року необхідно активізувати роботу 

класних колективів з екологічного, трудового виховання, посилити контроль 

педагогічного керівництва за роботою органів учнівського самоврядування, 

приділяти більше уваги правовому вихованню, профілактиці шкідливих звичок 

підлітків та підлітків з девіантною поведінкою, продовжити впровадження в 

систему виховної роботи інноваційні форми й методи роботи. Також слід 

приділити особливу увагу профілактиці дитячого травматизму. 

 

ІV. Ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-

технічної бази навчального закладу. Залучення додаткових джерел 

фінансування навчального закладу та їх раціональне використання 

 

Фінансово-господарська діяльність здійснювалася відповідно до річного 

плану, надходження бюджетних коштів і благодійних внесків. 

У НВК зібрані законодавчі, нормативні, інструктивні документи, які 

інформаційно забезпечують керівництво та регламентують фінансово-

господарську діяльність закладу освіти. Фінансово-господарська діяльність 

планується щорічно, заплановані заходи конкретні, реальні, з визначенням 

термінів та відповідальних за їх виконання. 

Штатний розклад, затверджений розпорядженням Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації №545 від 01.082017 р.  «Про організаційно-

правові заходи з виконання рішення Київської міської ради від 06.07.2017 р. 

№726/2888» та №200 від 02.04.2018 р. «Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.08.2017 р. 

№545», відповідає фактичній кількості працівників за трудовими книжками, що 

зберігаються в секретаря закладу освіти, яка призначена відповідальною за їх 

ведення та збереження. 

Кошторис прибутків та видатків щорічно складаються централізованою 

бухгалтерією та затверджуються управлінням освіти Солом’янської районної в 

м. Києві державної адміністрації. Використання бюджетних коштів, що 

виділялися управлінням освіти Солом’янської районної в м. Києві державної 

адміністрації для створення умов праці й покращення матеріально-технічної 

бази закладу освіти на 2020 рік, представлені в таблиці: 

Фінансове забезпечення 

 2021 

план 

2020 

план 

2019 
уточне 
ний план 

2020 
освоєння 
коштів 

2020 

% освоєних 

коштів 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг затверджених видатків у бюджеті м. Києва 42 140,9 35 594,0 35 644,4 32 511,2 91,2 

Загальний фонд 41 595,2 35 594,0 35 098,6 31 970,6 91,1 

- заробітна плата з нарахуваннями 34 132,5 28 780,5 29 107,2 29 063,1 99,8 

- харчування 962,7 1 217,2 931,9 631,2 67,7 

Поточні видатки 1 847,3 572,0 1 027,8 896,0 87,2 

- дріб’язок на побутові потреби 139,5 - 107,2 107,2 100,0 

Спеціальний фонд  

(бюджет розвитку) 

- - 
545,3 540,66 99,1 
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Придбання обладнання  - - 545,3 540,6 99,1 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 519,8 5,0 3 937,9  1 286,5 32,7 

Медикаменти 132,9 4,7 93,8 93,8 100,0 

Спеціальний фонд (власні надходження) 545,7 - 0,5 - - 

Поточне утримання одного учня 41,00 42,07 39,70 36,20 - 

Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність (своєчасне 

оприлюднення й списання матеріальних цінностей), ведуться правильно й 

достовірно. 

У закладі освіти налагоджено постійний контроль за використанням тепло-, 

водо- й енергоресурсів. 

Разом із заходами, спрямованими на економію бюджетних коштів, 

здійснювався пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування. План 

залучення й використання позабюджетних коштів у НВК розробляється 

щорічно перед початком фінансового року. 

Діяльність батьківського комітету закладу освіти була спрямована на 

залучення спонсорських коштів, пошук фінансових джерел для розвитку НВК, 

залучення коштів для матеріального стимулювання працівників, учнів, про що 

щорічно директор звітує перед учасниками освітнього процесу. 

У НВК «Ерудит» організована й проводиться значна робота зі створення й 

збереження матеріально-технічної бази. Велику допомогу в цьому надають 

Київська міська держадміністрація, Солом’янська районна в місті Києві 

державна адміністрація, благодійний фонд «Перспектива освіти». 

Зрозуміло, що організація освітнього процесу, функціонування закладу 

освіти потребує вирішення різноманітних проблем, які інколи потрібно негайно 

вирішити. Протягом 2020 р. на розвиток, модернізацію матеріально-технічної 

бази, господарчі проблеми витрачено 576694,49 грн. позабюджетних коштів 

(кошти благодійного фонду «Перспектива освіти». 

 НВК господарської, виробничої діяльності не здійснює; в оренду 

нерухоме та індивідуально визначене майно не здає; гуманітарну допомогу та 

кредити в установах банків не отримував. 

 

V. Ужиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки 

 

Директор Перехейда Олександр Михайлович 

Адреса вул. Т. Яблонської, 12  

Телефон (044)457-84-99; (044)401-10-26 

Факс (044)457-84-99 

E-mail erudite2007@ukr.net 

Сайт http://www.erudit.kiev.ua/ 

Рік заснування 1997 р. 

Проектна потужність 720 

Кількість класів 25 

Кількість учнів 883 

Середня наповнюваність класів  1-4кл. – 35; 5-9 кл. – 35; 10-11 кл. - 30 

Мова навчання українська 
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Якісний склад працівників 

НВК “Ерудит'” м. Києва 

 

1. Вакансії: немає 

2. Усього працівників:  145 осіб 

2.1. Педагогічних працівників: 87 осіб 

Кількість груп продовженого 

дня та в них учнів 

8 груп 

244 

Поглиблене вивчення предметів 

(класів та учнів у них) 

Англійська мова 

5-11 класи 

444 учнів 

Профільне навчання  

(класів та учнів у них) 

Гуманітарний профіль 

5-11 класи 

444 учнів 

Кількість педагогічних 

працівників 

87 

Кількість технічних 

працівників  

58 

Кількість комп’ютерних класів 

та комп’ютерів у них  

3 класи 

54 ПК (по 18 у кожному) 

Робота з благодійними 

фондами: 

- назва БФ 

 

- рік заснування 

- ПІБ керівника 

- юридична та фактична 

адреса БФ 

 

 

Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Перспектива освіти» 

1999 р. 

Ілюшин Володимир Володимирович 

03124 м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8 

Платні освітні послуги, в т.ч. 

підготовка до школи: 

(предмети, класи, вартість) 

-------- 

Гуртки  20 

Факультативи -------- 

Спецкурси -------- 

Музеї -------- 

ЗНЗ співпрацює КНЕУ імені Вадима Гетьмана 

Державний університет телекомунікаційно-

економічний 

Київський національний торговельний 

університет 

Інститут української філології національного 

педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова 

Експериментальна та 

інноваційна робота  

Організаційні психолого-педагогічні умови 

впровадження е-навчання у школі 

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 
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2.2. Технічних працівників: 58 осіб (разом  з бібліотекарем, медичною 

сестрою) 

3. Основні педагогічні працівники:  70 осіб 

4. Сумісники:  4 особи (педагогічні працівники) 

5. Молоді спеціалісти:  немає 

6. Молоді вчителі (стаж до 8 років): 4 особи  

7. Педагогічне навантаження: більше 27 годин – 6 осіб 

8. Плинність кадрів за останні три роки: –  
9. Освітній рівень педагогічних працівників: вища освіта 87 осіб (100%)  

 

10. Кваліфікаційний рівень учителів: 

вища категорія: 52 осіб     –    60 % 

І категорія:         10 осіб       –    11 % 

ІІ категорія:        13 осіб      – 15 % 

спеціаліст:          12 осіб    –    14 % 

11. Звання: 

учитель-методист: 22 осіб –    25  % 

старший учитель: 13 осіб  –    15 % 

кандидат наук: 4 особи  –    5 % 

 

 

Відомості про заохочення вчителів НВК «Ерудит» 
Усього 

вчителів 

Вид почесних педагогічних звань 

та нагород 

Кількість Відсоток 

від 

загальної 

кількості 

75 Заслужений учитель України немає  

75 Відмінник освіти України 8 11% 

75 Відмінник столичної освіти 3 4% 

75 Майстер спорту 1 1% 

75 Нагрудні знаки: 

“Василь Сухомлинський” 

 

1 

 

1% 

“А. С. Макаренко” немає  

“Софія Русова” немає  

75 «Княгиня Ольга ІІІ ступеня» 1 1% 

75 Учитель-методист 22 25% 

75 Старший учитель 13 15% 

75 Почесна грамота Міністерства освіти та 

науки України 

11 15% 

75 Подяка Голови Верховної Ради України 2 2% 

75 Подяка Голови КМДА 9 12% 

75 Почесна Грамота Голови КМДА 6 8% 

75 Подяка РДА 20 27% 

75 Подяка Департаменту освіти і науки 

молоді та спорту м. Києва 

22 29% 

75 Грамота районного управління освіти 30 40% 

75 Подяка районного управління освіти 14 19% 

75 Мають педагогічні звання 30 40% 
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12. Військовозобов’язані:   9 

13. Без педагогічної освіти: немає 

14. Працюючі не за фахом: немає 

 

VІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників. Забезпечення організації харчування та 

медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників 

 

Харчування учнів у НВК «Ерудит» м. Києва організовано згідно з 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 12.02.2021 № 263 «Про організацію харчування 

учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва», відповідно до статті 56 Закону 

України «Про освіту», статті 20 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 7 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», статті 

15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 

рішень Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання 

додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей» (у редакції рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 

року № 52/9131), від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових 

пільг та гарантій сім’ям киян – Героїв Небесної Сотні та киянам – 

постраждалим учасникам Революції Гідності» (у редакції рішення Київської 

міської ради від 24 жовтня 2019 року № 15/7588), міської комплексної цільової 

програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської 

міської ради від 18 грудня 2018 року  № 467/6518, Плану дій щодо неухильного 

дотримання вимог безпечності харчування та запобігання випадків харчових 

отруєнь у закладах освіти, розробленого Державною службою України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на виконання доручення 

Прем’єр-міністра України від 11.11.2019 № 39919/0/1-19, до Тимчасових 

рекомендації щодо організації харчування у загальноосвітніх закладах освіти, 

наказу управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 13.12.2019 № 257 «Щодо неухильного дотримання вимог 

безпечності харчування та запобігання  випадків харчових отруєнь».  

НВК «Ерудит» м. Києва працює в режимі повного дня, тому дуже велика 

увага в закладі освіти приділяється пропаганді здорового способу життя, 

організації раціонального, збалансованого харчування  відповідно до віку й 

стану здоров’я учнів, вихованню культури прийому їжі тощо. Організацію 

харчування в закладі освіти протягом 2020-2021 навчального року здійснювало 

товариство, яке виграло тендерні процедури по наданню послуги з організації 

харчування в закладах освіти Солом’янського району, а саме- КП «Школярик». 
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У НВК «Ерудит» м. Києва учні початкових класів протягом навчального 

року отримували гаряче харчування вартістю 15,79 грн. на день за рахунок 

бюджетних асигнувань, а діти пільгових категорій - у розмірі 21 грн. 15 коп. на 

день. Для учнів початкових класів, які відвідують групу продовженого дня, та 

для учнів старших класів (5-11 кл.) було організовано гаряче харчування за 

кошти батьків. Орієнтовна середня вартість цього харчування складала 25 грн. 

на день (обід).  

Їдальня НВК «Ерудит» має в достатній кількості все необхідне 

технологічне й холодильне обладнання, а також роздаткові столи, дошки, ножі, 

інвентар для прибирання, промаркований посуд.  

Протягом року стан харчування у НВК «Ерудит» перевірявся санітарно-

епідеміологічною станцією, комісіями з перевірки організації харчування учнів 

Департаменту освіти і науки Київської міської ради (КМДА) та управління 

освіти Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації.  

Контроль за харчуванням також здійснюється адміністрацією закладу 

освіти, батьківською громадськістю, педагогами та починається з моменту 

складання меню й продовжується на всіх етапах приготування їжі.  

З метою забезпечення якісного харчування учнів, охорони їхнього життя і 

здоров`я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та 

продовольчої сировини до їдальні  у НВК «Ерудит» працює комісія 

громадського контролю за якістю харчування здобувачів освіти.  

До складу комісії входять заступник директора з НВР, медична сестра з 

дієтичного харчування, класний керівник 3-Б класу,  представники батьківської 

громадськості, учні. 

Протягом 2020-2021 навчального року комісія здійснювала контроль 

щодо відповідності щоденного меню двотижневому перспективному меню, 

дотримання санітарних норм та правил працівниками харчоблоку, перевірялася 

буфетна продукція, яка пропонувалася дітям, про що свідчать акти  перевірки.  

Також  до сфери контролю комісії входило дотримання працівниками 

харчоблоку санітарних норм та правил щодо зберігання продуктів, термінів 

використання, наявності сертифікатів та посвідчень якості тощо. За всіма 

результатами  перевірок були також складені відповідні акти. 

З метою підвищення культури харчування за кожним класом у їдальні 

закріплені столи. Готові страви видаються кожному класу окремо відповідно до 

графіка приймання гарячого харчування, складеного завідувачем виробництва 

їдальні та відповідальним за харчування заступником директора й зат-

вердженого керівником закладу.  Графік гарячого харчування вивішений в 

обідній залі. Контроль за його дотриманням, а також за порядком під час 

приймання їжі учнями покладається на чергового адміністратора та класних 

керівників. 

З метою відкритості у співпраці з батьківською громадськістю інформація 

щодо організації харчування учнів розміщена в цокольному приміщенні 

закладу освіти, на сайті та на фейсбук-сторінці НВК. Також щоденне меню 

виставляється в батьківських групах класів. Батьки мають можливість 

ознайомитися з щоденним та  двотижневим перспективним меню, графіком 

роботи їдальні, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
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(Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2021 № 263 «Про 

організацію харчування учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва» та 

інформацією про організацію, яка здійснює харчування учнів у закладі освіти. 

Організація харчування  учнів 1-4 класів та пільгових категорій 5-11 

класів здійснювалася згідно з графіком, який було розроблено адміністрацією 

НВК відповідно до Тимчасових рекомендації щодо організації харчування в 

загальноосвітніх закладах освіти та була рекомендована до роботи керівництву 

КП «Школярик». 

Відповідно до Примірного двотижневого меню (що було погоджено з 

Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) та Головним управлінням Держпродспоживслужби у м. Києві і 

запропоновано для надання послуг з організації харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти за бюджетні кошти) у І півріччі 2020-2021 

навчального року гарячі сніданки для учнів 1-4 класів та учнів пільгових 

категорій 5-11 класів організовувалося сендвіч-меню. З ІІ півріччя 2020-2021 

навчального року була введена організація гарячого харчування  учнів 1-4 

класів та учнів пільгових категорій 5-11 класів за типом мультипрофільного 

харчування «Дабл-меню», яке передбачає пропозицію двох страв на вибір. 

Щодня дітям у меню пропонували на вибір дві страви, наприклад: кашу гречану 

або макарони,  шніцелі рибні парові або котлети зі свинини, яблука, напої тощо. 

Діти самостійно обирали блюдо за бажанням,  їжа при цьому залишалася 

гарячою. 

Харчування за типом «Дабл-меню»  викликало позитивні відгуки як 

дітей, так і батьків. 

Питання організації харчування періодично заслуховуються на засіданнях 

Ради НВК, батьківських зустрічах, педрадах, нарадах при директору, засіданнях 

учнівського самоврядування. 

Велике значення відіграє в закладі пропаганда правильного та здорового 

харчування серед дітей та їхніх батьків. Для цього використовуються 

різноманітні форми: лекції, батьківські збори, індивідуальні бесіди, тематичні 

заняття, зокрема «Раціональне харчування учнів», «Вітаміни й мінеральні солі – 

незамінні харчові речовини в розвитку дитячого харчування», «Загартування - 

запорука здоров’я», «Харчові отруєння та гострі кишкові захворювання: 

ботулізм, дизентерія, холера, сальмонельоз» тощо. 

Класними керівниками 1-11 класів протягом 2020-2021 навчального року 

були організовані виховні години та години спілкування, присвячені 

ознайомленню учнів із продуктами харчування, вихованню культурно-

гігієнічних навичок,  наприклад: «Правильне харчування – запорука міцного 

здоров’я», «Продукти харчування: наші друзі і вороги», «Корисна та шкідлива 

їжа», «Вітаміни – наші друзі», «У місті шкідливих та корисних продуктів», 

«Основи здорового харчування» та ін. 

Медичною сестрою закладу освіти були проведені бесіди з учнями на такі 

теми: «Раціональне харчування», «Режим харчування», «Захворювання, 

пов’язані з харчуванням», «Раціон, багатий на овочі, фрукти та крупи», 

«Споживайте цукор помірково», «Харчові отруєння та перша долікарська 

допомога при отруєннях», «Ваше харчування – це ви». 
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Колектив НВК «Ерудит» м. Києва й надалі буде спрямовувати свою 

роботу на покращення організації роботи їдальні, адже правильно організоване 

харчування є запорукою здоров`я учнів. 

Обов’язковою складовою організації раціонального харчування учнів у 

закладі є дотримання санітарного законодавства. 

Слідкує за здоров’ям учнів і надає їм медичну допомогу медсестра НВК 

«Ерудит». У закладі облаштовано медичний блок, у складі якого є 3 кабінети, 

що забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими препаратами.  

Робота медичного персоналу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказом   

МОЗ України від 16.08.2010  № 682 «Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Основними напрямками роботи медичної служби НВК «Ерудит» є: 

1. Організаційна робота: 

- перевірка санітарного стану НВК перед початком навчального року; 

- підготовка медичного кабінету до нового навчального року; 

- складання плану профілактичних заходів; 

- аналіз роботи медичного кабінету за попередній період, проходження 

курсової перепідготовки та план роботи на наступний рік. 

2. Лікувально-профілактична робота: 

- контроль проходження  медичного  огляду  учнів  НВК; 

- розподіл учнів за рівнем фізичного здоров’я, контроль за виконанням 

лікувально-профілактичних заходів щодо учнів з відхиленнями в стані 

здоров’я; 

- проведення амбулаторного прийому учнів; 

- здійснення контролю за зовнішнім виглядом учнів, станом їхнього здоров’я, 

дотриманням правил особистої гігієни; 

- контроль за виконанням заходів з дотримання санітарно-гігієнічних вимог у  

приміщенні НВК. 

3. Протиепідемічна робота: 

- здійснення контролю за приготуванням їжі, якістю продуктів харчування в 

харчоблоці та їдальні; 

- здійснення аналізу захворюваності учнів у закладі з метою запобігання 

виникнення епідемічних ситуацій; 

- організація прийому учнями вітамінних препаратів тощо. 

Згідно з діючими інструкціями та нормативними документами у НВК 

проводяться санітарно-протиепідемічні заходи, які направлені на попередження 

та поширення інфекцій серед учасників освітнього процесу, а саме: карантин, 

дезінфекція, кварцування приміщень та ін. Медичною сестрою закладу освіти 

спільно із заступником директора з виховної роботи проводиться медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей, відвідуються уроки 

фізкультури, складається протокол занять, де визначається моторна та загальна 

щільність уроку. 

Контролюється забезпеченість аптечки необхідними медикаментами та 

перев’язувальними матеріалами, відслідковується термін придатності ліків. 
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Медичною сестрою спільно з класними керівниками проводиться постійна 

робота з виховання в учнів дбайливого ставлення до свого здоров’я, 

попередження шкідливих звичок та формування здорового способу життя.  

Результатом систематичної цілеспрямованої роботи в закладі по 

зміцненню здоров’я дітей, загартуванню та профілактики захворювань є 

високий рівень фізичного розвитку дітей та знижений рівень їхньої 

захворюваності. 
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Аналіз медичних карток 
 

Види захворювань 

1
-А

 

1
-Б

 

1
-В

 

2
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2
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2
-В

 

3
-А

 

3
-Б

 

3
-В

 

3
-Г

 

4
-А

 

4
-Б

 

5
-А

 

5
-Б

 

6
-А

 

6
-Б

 

7
-А

 

7
-Б

 

7
-В

 

8
-А

 

8
-Б

 

9
-А

 

9
-Б

 

1
0

-А
 

1
0

-Б
 

1
1

-А
 

1
1

-Б
 

ВСД      1       1  1     1 3  1 1 3 2 1 

ПМК        1           4    1 1    

Хр. тонзиліт   2 4  3   1 1 4  2 1 2  3   1 3  1 2  1  

БА               1  2     1     1 

Хр. гастродуоденіт       1      1  1            1 

Гіперметронія       1  2       1    1        1 

Міопія  1 1 2 1 3  1 1  4 3 5  3 4 2 2 2 2 2  1 3  4 2 

Хр. аденоїдит 3  1 2 2  1   1  1                

Цукровий діабет  ІІ типу       1    1         1        

Міокардіодистрофія     1      2    1              

ДЖВШ 1         2 1 1       1  1 1  1 1 1 1 

Алергічний дерматит 1      1            2         

ВПС            1       1 1        

Алергічний риніт      1 1    1  2    1           

Кардіопатія 1    1 1     2   1  1 1  1 1 1      2 

Захворювання щитовидної 

залози 

         1               1 1  

Атопічний дерматит   1     1       3      1    1 1 2 

Ожиріння                           1  

Сколіотична постава 4  1 3 2 1 2  1 3  2 3 5 5 6 1 5 2 1 3 6 2 2 3 2 6 

Плоскостопість 2 3  5 1 2 2  1 5   3 1 3 2 2 2 3 1 4 4      

ІСВШ 1     1  1                    

Вальгусна деформація стопи 2   2   1 1 1   2            1    

Астено-невротичний 

синдром 

     1       1              1 

Астигматизм    1    1               1  1 1  
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VІІ. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, стан дитячого травматизму 

 

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм під час освітнього процесу в 

закладі знаходиться під щоденним контролем директора  НВК «Ерудит»  

м. Києва, заступників директора з навчально-виховної роботи,   заступника 

директора з господарської роботи. З метою створення здорових і безпечних 

умов праці, запобігання виробничому травматизму, дотримання норм і 

правил охорони праці, відповідно до вимог нормативно-правових актів 

чинного законодавства, створена служба охорони праці,  пожежно – 

технічна комісія, упроваджено систему оперативного адміністративно – 

громадського контролю за станом охорони праці. Головна мета  служби з 

охорони праці у НВК -  збереження життя та зміцнення здоров’я учнів, 

працівників у процесі навчальної та трудової діяльності, вихованні й 

організації відпочинку. 

На початок 2020–2021  навчального року були оформлені всі 

необхідні документи: акт готовності закладу освіти, акти - дозволи на 

проведення навчальних занять, здійснена санітарно–технічна паспортизація 

типових навчальних кабінетів та кабінетів підвищеної небезпеки, поновлено 

й доукомплектовано інструкції, тематичні папки.  На засіданні педради 30 

серпня 2020 року затверджено план роботи НВК «Ерудит» м. Києва на     

2020-2021 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності». 

Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності затверджені наказом директора по закладу.  Інструкції 

складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, 

затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці  МПСП 

України. 

Наказом по НВК   Про відповідальність за охорону праці  та 

дотримання техніки безпеки» №181 від 10.08.2018 р. передбачено 

відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, 

попередження дитячого травматизму, відповідальних за 

електрогосподарство в закладі тощо.  

На виконання Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, Правил пожежної безпеки в Україні, Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України у НВК «Ерудит» установлено протипожежний режим. 

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Правил пожежної 

безпеки в Україні, Правил пожежної безпеки  для навчальних закладів та 

установ системи освіти України, на виконання наказу «Про порядок 

проходження  працівникам НВК «Ерудит» м. Києва навчання, інструктажів 

та перевірки знань з питань пожежної безпеки» від 02.01.2018 р. №03а, 

наказу від 28 серпня 2018 р. №206 «Про навчання та перевірку знань з 
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питань охорони праці  та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки 

працівників НВК «Ерудит» м. Києва у 2020-2021 навчальному році» у 

період з 27.08 по 11.09.2018 р. було проведено за затвердженим Планом-

графіком навчання з новоприбулими працівниками НВК «Ерудит» з 

пожежної безпеки, попередження виникнення надзвичайних, аварійних 

ситуацій, порядку дій у разі виникнення пожежі та евакуації учнів і 

працівників із будівлі НВК. 

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання 

та перевірка  знань працівників НВК з питань охорони праці  та  безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки тощо. Формою перевірки 

є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді 

письмового опитування.  

Остання перевірка знань була проведена в  квітні 2017 року 

відповідно до наказу № 102 від 23.04.2018 р. «Про підсумки навчання та 

перевірку знань працівників НВК «Ерудит» м. Києва з питань пожежної 

безпеки». Розроблено план навчання. Результати перевірки оформлені 

протоколом. 

Протягом року проводиться моніторинг гігієни навчальних 

приміщень, умови праці вчителів та навчання учнів. Під час канікул 

організовано  ремонт приміщень щодо виявлених недоліків: обробка та 

фарбування стін, рівняння нерівностей, осушення вологих поверхонь, 

ревізія апаратури та техніки.    

На 01 вересня 2020  року всі  працівники НВК «Ерудит»  надали 

медичні книжки з дозволом на роботу. Питання охорони  праці  

обговорювалися на засіданні педради, на нараді при директору. У 

02.09.2020  класними керівниками був проведений вступний інструктаж із 

усіма учнями закладу,  про що свідчать записи в класних журналах. 

Учителями - предметниками був проведений первинний інструктаж із 

учнями із записами у відповідних журналах  у кабінетах фізики, хімії, 

біології, інформатики, фізкультури, кабінетах трудового навчання. Перед 

спортивними змаганнями, при проведенні спортивних, виховних заходів, 

екскурсій за межами території НВК проводилися цільові інструктажі, 

реєстрація яких зафіксована у відповідному журналі.  

У НВК «Ерудит» є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів 

інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів. Відпрацьована 

програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів 

закладу. Повторні інструктажі проводяться 1 раз на 6 місяців  (у вересні та 

березні) для всього колективу.  

З метою здійснення заходів безпеки перебування учасників освітнього 

процесу наказом по НВК №247 від 03.09.2018 р. введено пропускний 

режим. Для посилення охорони приміщень закладу освіти організовано 

пропускні пункти з додатково обладнаними засобами захисту – камерами 

відеоспостереження, сигналізацією та цілодобовими постами охорони. На 

випадок протиправних дій, нападів, намагань проникнення в приміщення 

НВК встановлено стаціонарну «тривожну кнопку» на посту охорони №1, 

при активації якої прибуває наряд служби безпеки. Згідно з договором ПП 
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НСБ «Сіріус» здійснюється щоденно охорона території закладу освіти з 

метою підтримки належного громадського порядку, виконання режиму 

комплексної безпеки, правил поведінки та недопущення несанкціонованих 

проходів і проїздів сторонніх осіб на територію НВК «Ерудит». 

Затверджено форми Журналів прийому й здачі чергування, передачі ключів 

від запасних виходів, наслідків перевірки стану протипожежного режиму, 

техногенної безпеки в приміщеннях, на території НВК та Журналу обліку 

відвідувачів закладу освіти. Запасні ключі від усіх приміщень НВК 

знаходяться в службі охорони, заступника директора з господарської роботи  

й зберігаються в її кабінеті.  

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

громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських 

зустрічах у всіх класах.  Перед початком навчального року були зроблені 

заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання у 2020 р. зі 

складанням акта.  

Медичне обслуговування учнів НВК  здійснюється медичною 

сестрою.   

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої 

санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього 

процесу визначається в діяльності педагогічного колективу як одна із 

пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і закладах освіти, Державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, організації 

навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу НВК «Ерудит»  із цих питань.  

Відповідно до вимог нормативних документів у закладі  розроблена 

документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.      

Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для 

працівників і учнів. Згідно з вимогами нормативних документів 

реєструються вступний, первинний, позаплановий і цільовий інструктажі 

для працівників і учнів. 

Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного 

виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, 

лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ. 

Відповідно до розроблених заходів із учасниками освітнього процесу 

проводилися інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні на 

такі теми: «Профілактика травматизму під час організації освітнього 

процесу та в побуті», «Поведінка дітей з незнайомими предметами»; 

«Дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги». 

ураховуючи структуру НВК як школи повного дня, адміністрацією 

передбачено впровадження здоров’язберігаючих технологій.  З метою 

правильної організації навчання та праці протягом дня проводяться фізичні 

хвилинки для учнів 1 – 6 класів, час відпочинку в ігровій кімнаті для учнів 1 

класів, зорова гімнастика під час роботи на комп’ютерах чи  з Е – 
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підручниками, прогулянки на свіжому повітрі, діяльність спортивних секцій 

«Вершина» (керівник Хомицька Ю.Б.), оздоровча гімнастика (керівник 

Михник В.С.), заняття в тренажерній залі, рухливі ігри під час роботи ГПД, 

використання здоров’язберігаючих технологій на уроках і виховних 

годинах. А заняття в школі повного дня допомагають зняти емоційну та 

м’язову втому школярів після уроків та пропагують гармонійний розвиток 

особистості. Таку мету переслідують і заняття в гуртках – хореографічному 

(хореографи Решетнікова Т.В., Олефіренко А.І.), вокальному (керівник 

Крамар І.С.). 

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації  

НВК «Ерудит».       

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, повторні інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, а перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями - 

цільові інструктажі з учнями. У закладі освіти в наявності необхідні 

журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна 

класна кімната, кабінети підвищеної небезпеки, навчальні аудиторії 

забезпечені необхідною документацією з питань безпеки життєдіяльності. 

Також у приміщенні НВК розміщено інформаційні стенди для учнів кожної 

вікової категорії щодо правил безпечної поведінки дітей у різних життєвих 

ситуаціях.  

На кожному поверсі розміщено плани евакуації з поверхів на випадок 

виникнення надзвичайних ситуацій.   

Щорічно на педраді, зборах трудового колективу директор НВК 

«Ерудит» звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією та 

профспілковим комітетом. 

У НВК проводиться значна робота щодо виконання заходів із 

профілактики травматизму невиробничого характеру. Розроблені заходи з 

профілактики травматизму невиробничого характеру виконані в повному 

обсязі. 

Випадків, пов’язаних із порушенням норм охорони  праці, безпеки 

життєдіяльності в колективі, на робочих місцях, під час організації 

освітнього процесу в 2020-2021 навчальному  році не виявлено. 

З метою здійснення медико - профілактичної та оздоровчої роботи,  

зміцнення здоров’я дітей, зниження дитячої захворюваності у НВК 

проводиться цілеспрямована робота щодо збереження фізичного здоров'я 

учасників освітнього процесу. Протягом навчального року проводяться такі 

заходи:  медична допомога тим, хто її потребував; профілактичні заходи; 

робота по профілактиці травматизму,  медичний контроль за проведенням 

фізичного виховання у НВК, а також режимом навчальної роботи,  

організацією харчування учнів, проведення санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних заходів; аналіз результатів медичного огляду учнів, 

висновки про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), 

визначення медичної групи для занять фізичним вихованням, оформлення 

Листків здоров’я. 
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Під час проведення як загальногімназійних, так і районних масових 

заходів у закладі в кожній структурній одиниці призначалися особи, 

відповідальні за збереження життя й здоров’я учасників. 

У вересні та квітні місяці кожного року в закладі  проводяться 

практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно 

з планами евакуації.  

Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з 

питань дотримання вимог охорони дитинства,  безпеки життєдіяльності, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм знаходиться на постійному 

контролі адміністрації НВК.  

У лютому 2021 року у НВК «Ерудит» була проведена планова 

перевірка дотримання вимог нормативно – правових актів та нормативних 

документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям  

Солом’янського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Руденко Р.В., відзначено 

наявність чіткої системи роботи з питань пожежної безпеки. 

З метою попередження дитячого дорожньо - транспортного 

травматизму, попередження нещасних випадків із учнями під час освітнього 

процесу, травмування та загибелі в побуті в закладі було проведено низку 

навчально - виховних заходів, а саме: місячник «Діти на дорозі!» (вересень 

2020 р.), «СНІД - загроза людству» (грудень 2020 р.) , Тиждень охорони 

праці (квітень 2020 р.),  вікторина для учнів 5 - 6 класів «Найкращий 

знавець правил дорожнього руху», тематичні виховні години, вікторина 

«Правила безпечної поведінки», конкурси плакатів та стіннівок, перегляди 

тематичних відеофільмів та відеороликів. 

Протягом минулого навчального року на нарадах, на загальних зборах 

колективу було розглянуто наступні питання: 

- про дотримання Державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів ДСаНПіН 5.5.2.008-01; 

- про ведення пропускного режиму у НВК «Ерудит»; 

- про підготовку НВК до роботи в осінньо – зимовий період; 

- про організацію охорони праці у НВК; 

- про відповідальність за життя і здоров’я дітей під час освітнього 

процесу у І (II) семестрі 2020-2021 навчального року; 

- про організацію та проведення в закладі Тижня з охорони праці; 

- про організацію та проведення Тижнів безпеки життєдіяльності; 

Зважаючи на проведену профілактичну роботу, фактів порушення 

прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, випадків 
травматизму  серед працівників та учнів НВК «Ерудит» під час освітнього 

процесу у 2020 - 2021 навчальному році не зафіксовано.  
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VІІІ. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», Декларації прав дитини, Конвенції про 

права дитини, Сімейного кодексу України, «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»,  «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Указу Президента 

України від 09.2001р. № 42/2001 «Про додаткові заходи щодо посилення  

соціального  захисту багатодітних і неповних сімей», на підставі соціальних 

паспортів класів у закладі освіти створено банк даних на дітей пільгових 

категорій, який у ході освітнього процесу змінюється та поновлюється в 

залежності від кількісного складу учнів кожної визначеної категорії. 

Усього у НВК - 883 учні. 

Учнів пільгових категорій - 305. 

 Політика НВК стосовно дітей зі спеціальними потребами в навчанні 

полягає у створенні умов для адаптації дітей в освітньому просторі. Для 

цього на початку року розробляються індивідуальні навчальні плани таких 

учнів, протягом року проводяться консиліуми з питань адаптації й 

забезпечення їхньої успішності, за потреби освітній процес вибудовується в 

індивідуальному режимі. Навчання учнів-інвалідів перебуває під 

персональним контролем адміністрації. 

Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної 

підтримки учнів пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для 

їх навчання, виховання та розвитку. Під час роботи здійснюється взаємодія з 

Радою НВК, батьківськими комітетами, Службою у справах дітей та сім’ї 

Солом’янської РДА, установлюються зв'язки з батьками учнів тощо. На 

початку кожного навчального року з метою обліку дітей та сімей, які 

потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та 

соціальний паспорт НВК «Ерудит». 

Згідно з соціальним паспортом НВК на обліку є такі категорії учнів: 

дитина, позбавлена батьківського піклування, - 2 особи; діти-напівсироти – 11 

осіб;  діти,  батьки яких є учасниками бойових дій на Сході України, – 41 

особа.; дитина, батько якої загинув в АТО, – 1 особа; діти, які постраждали 

внаслідок збройних конфліктів, - 4 особи; діти з внутрішньопереміщених 

сімей – 47 осіб; діти з обмеженими фізичними можливостями (інваліди) – 10 

осіб; діти з багатодітних родин – 81 особа; діти, які потерпіли внаслідок аварії 

на ЧАЕС, – 9 осіб. 

Адміністрація систематично контролює виконання обов’язків 

особами, на яких покладено функції щодо відповідальності за роботу з 

пільговою категорією учнів. 

 На допомогу працівникам НВК створена картотека законодавчих, 

керівних, концептуальних, нормативних, урядових документів у галузі прав 

дитини, з охорони дитинства й материнства. 

 У журналі реєстрації вхідного й вихідного листування фіксуються 
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повідомлення, телефонограми щодо роботи з дітьми пільгових категорій. 

Інформація з питань соціальної підтримки та допомоги дітям своєчасно й у 

повному обсязі доводиться до учасників освітнього процесу. 

 Для координації роботи з дітьми пільгових категорій, захисту їх прав 

та інтересів    призначено   громадського   інспектора   з   охорони   

дитинства    Кідибу Оксану Василівну, учителя біології. 

Створена система виховної роботи НВК забезпечує належні умови для 

охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психологічного, 

соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-

психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в атмосфері 

миру, гідності, взаємоповаги. 

 Психологом НВК складено графік та план роботи для надання 

допомоги та консультацій сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій. 

 Проводиться моніторинг індивідуального розвитку дитини, 

реабілітація дітей у кризових ситуаціях із метою адаптації до навчання та 

життєвої діяльності, робота з профілактики негативних явищ щодо 

формування здорового способу життя та зміцнення власного здоров’я, 

розвивальна робота по набуттю вмінь та навичок спілкування. 

Класні керівники та класоводи проводять виховні заходи для всіх 

категорій дітей із метою висвітлення їх прав та обов’язків, підготовки до 

життя. 

 Класні керівники, педагог-організатор, практичний психолог за 

необхідністю відвідують дітей удома, спільно з батьківськими комітетами 

класів вивчають умови проживання, матеріально-побутовий та соціальний 

стан сімей учнів НВК, на підставі яких складають акти обстежень. 

 Під час бесід із членами родин вивчаються моральний стан, 

взаємовідносини між членами родини, надаються рекомендації щодо 

виховання учнів у сім’ї, поліпшення їх здоров’я. 

 У своїй роботі з дітьми кожен класний керівник у першу чергу 

забезпечує: 

 організацію безкоштовного харчування учнів; 

 залучення всіх без винятку школярів до позакласної роботи; 

 охоплення учнів постійними та тимчасовими дорученнями; 

 змістовне дозвілля; 

 профілактику  та попередження шкідливих звичок; 

 відвідування навчальних занять, профілактику пропусків уроків без 

          поважних причин; 

 надання психолого-педагогічних консультацій учням та їхнім батькам; 

 проведення батьківського всеобучу; 
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Соціально-психологічна служба НВК у складі: 

- Чепурної С.В., заступника директора з виховної роботи; 

- Крамар І.С., педагога-організатора; 

- Хвиль Ю.Б., практичного психолога;  

- Пономаренко В.М., медичної сестри, - 

виконує роботу з соціально-психологічного патронажу дітей пільгових 

категорій, забезпечує безперервність їхнього навчання, вивчає та коригує 

розвиток особистості кожного учня в усіх сферах його діяльності.                     

Важливим аспектом у роботі з учнями є залучення їх до занять у 

позаурочний час. Учні пільгових категорій НВК «Ерудит» мають можливість 

займатися  в різноманітних гуртках та спортивних секціях, а саме: 

хореографічній студії  «Ритми планети»  (26 учнів),  хорегорафічному  гуртку  

«Капітошки» (15 учнів), театральній студії «Дійство» (4 учні), гуртку юних 

журналістів «Проба пера»  (9 учнів),  вокальних  гуртках «Музична абетка» 

(10 учнів) та «Перлинки» (7 учнів), вокальній студії «Срібні дзвіночки» (5 

учнів), спортивному гуртку «Оздоровча гімнастика» (34 учні), шаховому 

гуртку «Шаховий король» (5 учнів), туристично-краєзнавчому  гуртку  

«Вершина»  (8 учнів),  арт-студії  «Палітра» (4 учні), гуртку «Бісероплетіння» 

(7 учнів), гуртку «Гончарики» (5 учнів), гуртку «Чарівний пензлик» (3 учні). 

Соціально-психологічна служба  НВК “Ерудит” 

Педагог-

організатор 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 

Медична 

служба 

- соціально-педагогічна 

робота в позаурочний 

час із учнями пільгових 

категорій; 

- соціально-педагогічна 

допомога  кураторам в 

організації та проведенні 

позаурочної роботи 

- відстеження соціально-

психологічних і 

педагогічних явищ у 

шкільному колективі; 

- діагностика й соціально-

психологічне 

консультування учнів та 

батьків пільгових 

категорій 

- соціально-

педагогічна робота 

з дітьми пільгових 

категорій; 

- методична робота; 

- консультування 

учнів та батьків; 

- соціальний захист 

прав дитини 

- медичний 

супровід 

дітей 

пільгових 

категорій; 

- організація 

дієтичного 

харчування 

Психолого-педагогічні консиліуми з діагностики особистості учня, 

опрацювання рекомендацій щодо роботи з ними в процесі навчання та 

виховання 

Заступник директора з виховної роботи 
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Учні НВК з числа пільгових категорій (діти, позбавлені батьківського 

піклування, учні із числа дітей-інвалідів, діти з внутрішньо переміщених 

сімей, діти, батьки яких є учасниками АТО, діти, які постраждали внаслідок 

збройних конфліктів) забезпечені гарячим харчуванням за бюджетні кошти 

міста.  

У рамках роботи з дітьми пільгових категорій здійснюється контроль: 

- громадським інспектором з охорони дитинства – за оздоровленням 

учнів із сімей, віднесених до пільгових категорій; 

- учителями-предметниками – за навчанням дітей пільгових категорій, 

які є активними учасниками шкільного життя; 

- адміністрацією – за постійний зв'язок із громадськими організаціями 

та соціальними службами м. Києва. 

НВК «Ерудит» тісно співпрацює із сектором ювенальної превенції 

Солом’янського управління поліції Головного управління Національної 

поліції України в м. Києві та з патрульною поліцією в рамках пілотного 

проекту «Шкільний офіцер поліції». Інспекторами поліції були проведені 

профілактичні онлайн бесіди: «Я – пішохід», «Безпечна дорога зі школи 

додому», «10 головних правил безпеки для дітей» (1-4 класи), «Правила 

дорожнього руху», «Як не стати жертвою злочинця», «Запобігання торгівлі 

людьми», «Булінг у шкільному середовищі», «Безпечний Інтернет», 

«Причини правопорушень серед підлітків  та  їх  попередження»,  

«Розв’язання  конфліктів  мирним  шляхом». Також інспекторами 

ювенальної превенції були проведені бесіди з протидії та попередження 

суїцидів та самоушкоджень серед дітей та підлітків. 

  З метою оздоровлення та залучення дітей пільгових категорій до 

позакласної роботи команда туристично-краєзнавчого гуртка «Вершина» 

протягом навчального року брала активну участь у спортивних змаганнях, 

також вихованці гуртка були активними учасниками XІХ довгострокової 

міської акції учнівської молоді міста Києва «Пізнай свій край, пізнай себе» 

та ін.  Під час зимових канікул гуртківці здійснили туристичну поїздку до 

Карпат. Учні протягом двох тижнів навчалися кататися на лижах і 

сноубордах, з ентузіазмом  підкорювали схили гір, мандрували 

Прикарпаттям.  

  

ІХ. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального 

закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими 

організаціями 

Виховання учня в сім’ї та в НВК– це єдиний нерозривний процес. Така 

співпраця передбачає виявлення та активізацію виховних можливостей 

сім’ї, підвищення педагогічної культури батьків та організацію спільної 

діяльності сім’ї та школи. Саме родина по праву є головним фактором, 

умовою розвитку та виховання підлітка, вона спільно з закладом освіти 

будує той важливий комплекс факторів виховного середовища, який 

визначає успішність або неуспішність усього навчально-виховного процесу. 
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Батьки беруть участь у різних формах діяльності:  

 у днях творчості дітей та їх батьків; 

 відкритих уроках та позакласних заходах; 

 допомозі в організації й проведенні позакласних заходів та зміцненні 

матеріально-технічної бази класу та НВК; 

 шефській допомозі. 

Батьківські комітети працюють згідно з Положенням про батьківські 

класні комітети, з планами, які узгоджені з планом роботи батьківського 

комітету НВК. Батьківські збори класів проводяться не рідше двох разів на 

семестр відповідно до Положення про проведення класних батьківських 

зборів. 

Чисельний склад батьківських комітетів відповідає Положенню та 

складається з 5-7 осіб. Дотримана й структура батьківського комітету, яка, 

крім голови й секретаря, передбачає відповідальних за сектори: 

 навчальний; 

 дозвілля учнів; 

 суспільно корисних справ; 

 допомоги органам учнівського самоврядування. 

Класними батьківськими комітетами протягом навчального року була 

проведена значна робота з правової освіти батьків. 

Правове виховання батьків здійснюється в межах батьківського 

лекторію, а також безпосередньо класними керівниками. Згідно зі ст. 61 

Кодексу законів про сім’ю та шлюб України “Права та обов’язки батьків 

щодо виховання дітей” батьки мають право та зобов’язані виховувати своїх 

дітей, турбуватися про їх здоров’я, фізичний, духовний і моральний 

розвиток, навчання, готувати їх до праці; батьківські права не можуть 

здійснюватися всупереч інтересам дітей. Тому в НВК створений 

“Батьківський університет”, де систематично розглядаються питання 

правового виховання. 

Індивідуальна робота з батьками (індивідуальні бесіди та 

консультації, зустрічі у форматі круглих столів тощо) сприяє становленню 

міцних та дружніх стосунків з родинами учнів. 

Батьки з перших днів перебування дитини в НВК ознайомлюються зі 

змістом і методикою освітнього процесу, Єдиними вимогами до учня, 

загальними принципами, метою та завданнями виховання. Залучення 

батьків у спільну діяльність допомагає розширенню виховного простору, 

збільшенню позитивного впливу на особистість дитини, покращує 

взаємостосунки вчителів, батьків та дітей під час діяльності. 

Однією з найскладніших проблем сучасної школи є проблема 

асоціальної поведінки дітей і підлітків. З метою запобігання правопорушень 

у НВК «Ерудит» розроблені й здійснюються заходи з профілактики 

бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, складено план 

спільних дій із районною службою у справах дітей та молоді, Сектором  

ювенальної превенції  Національної поліції Головного управління поліції 

Солом’янського району м. Києва, проводяться заходи на виконання законів 

України “Про попередження насильства в сім’ї”, «Про запобігання та 
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протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листів, 

наказів, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та 

ін. Сімей, у яких може виникнути насильство, на загальношкільному обліку 

немає. 

Просвітницька робота з батьками та їх дітьми з метою недопущення 

скоєння насильства в сім’ї полягає в проведенні бесід та виховних годин: 

«Батькам про правову відповідальність неповнолітніх», «Конфлікти та 

шляхи їх розв'язання», «Про адміністративну відповідальність батьків за 

порушення прав дитини», «Конвенція ООН про права дитини», 

«Законодавство України про охорону дитинства», «Завдання Кримінального 

кодексу України або що таке кримінальна відповідальність неповнолітніх», 

«Засоби подолання конфліктів між дітьми та дорослими», «Психологічна 

підтримка як умова особистісного росту дитини», «Можливості сім’ї у 

формуванні морально-правової культури дітей», «Культура спілкування і 

взаємини в повсякденному житті» та ін. 

Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння 

створенню умов для: 

 формування та розвитку особистості учня та його громадянської 

позиції, становлення учнівського самоврядування; 

 виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, 

української мови й культури, історії й культури народів, які 

проживають в Україні; 

 формування загальнолюдської культури й моралі, культури 

міжетнічних відносин;  

 захисту та збереження життя та здоров'я дітей; 

 здобуття учнями обов'язкової середньої освіти, розвитку їх природних 

здібностей та підтримки обдарованої молоді; 

 запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і 

безпритульності; 

 всебічного зміцнення зв'язків між родинами, закладом освіти і 

громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на 

дітей; 

 залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, 

позакласної та позашкільної роботи; 

 організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і 

правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за 

навчання й виховання дітей; 

 вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти 

та його благоустрою. 

Батьківський комітет організовує допомогу НВК:  

 у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних 

для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їх 

самореалізації в пізнавальній та освітній діяльності; 

 у виконанні ст. 35 Закону України "Про освіту"; 

 у зміцненні співробітництва вчителів, учнів та їх батьків; 
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 у контролі за виконанням учнями та батьками Статуту НВК, Єдиних 

вимог до учнів; 

 в організації харчування дітей; 

 у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання 

учнів згідно з Держстандартом; 

 у зміцненні навчально-матеріальної бази НВК; 

 в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій у 

різних напрямках виховної роботи;  

 у залученні батьків до керівництва окремими видами дитячих 

громадських організацій, спортивними гуртками й секціями та ін.; 

 у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень. 

Основною метою батьківських комітетів класів є створення умов для 

формування колективу класу та сприятливого розвитку в ньому кожної 

дитини.  

Класні батьківські комітети керуються у своїй роботі Положенням про 

батьківський комітет НВК “Ерудит”, Статутом НВК, законодавчими актами 

України, рекомендаціями директора НВК та педагогічної ради, річним 

планом роботи НВК, рішеннями батьківських зборів. Усі батьківські 

комітети класів ведуть протоколи своїх засідань і засідань батьківських 

зборів, які зберігаються в НВК і передаються за актом новому складу 

відповідних комітетів.  

Класні батьківські комітети проводять значну роботу. Під час засідань 

було заслухано та обговорено інформацію батьків про виховання дітей і 

допомогу НВК щодо виконання Закону України “Про загальну середню 

освіту”. Особливо слід відзначити в цьому напрямку роботу класних 

батьківських комітетів 5-11 класів (голови: Кармазіна Л. Б., Гаврилюк Т.В., 

Прокопович Н.О. (мама Бабкова Олександра), Голумбовська М.Н.,   

Мельник В.В. (мама Абдуллаєвої Есміри). 

У НВК стало доброю традицією проведення Дня відкритих дверей, Дня 

іменинника, Новорічного свята “Різдвяна зірка” із запрошенням батьків.  

     Батьківські комітети класів завжди надають допомогу класним 

керівникам в організації та проведенні екскурсій, походів, свят тощо.  

Значну допомогу надають батьківські комітети у створенні комфортних 

умов навчання й зміцнення матеріально – технічної бази НВК та класних 

аудиторій.            

Періодично батьківські комітети спільно з класними керівниками 

готують батьківські збори, на яких розглядаються організаційні питання й 

актуальні проблеми навчання та виховання учнів. 

Проте в роботі класних батьківських комітетів є й деякі недоліки. 

Потребують методичної допомоги класні батьківські комітети 5-А, 6-Б, 7-Б, 

8-Б, 9-Б, 11-А класів. 

Між адміністрацією НВК, батьківським комітетом та Радою 

учнівського самоврядування укладено угоду про співпрацю, затверджені 

заходи на її виконання. 



129 

 

З метою створення умов для реалізації прав і свобод батьків як 

учасників освітнього процесу, їх залучають до співпраці, участі в 

конференціях, батьківських зборах, вони працюють у Раді НВК, 

Піклувальній раді, батьківських комітетах класів. 

Діяльність Ради НВК «Ерудит» 

Основною метою діяльності загальношкільних зборів (конференції) і 

Ради НВК стало залучення до освітнього процесу всіх учасників: учнів, 

батьків, учителів і адміністрації (із урахуванням їх здібностей і 

можливостей). 

При Раді НВК сьогодні функціонує сім робочих органів-секторів: 

“Знання”, “Творча обдарованість”, “Охорона життя та безпека 

життєдіяльності”, “Психологічна та соціальна підтримка учнів, учителів, 

батьків”, “Дозвілля та культура”, “Співдружність та співробітництво”, 

“Фінансово-господарська діяльність”. 

Відповідно до вимог нормативно-правових документів Міністерства 

освіти і науки України, Статуту НВК, визначено такий зміст повноважень 

Ради НВК: 

 підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку 

НВК та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню 

освітнього процесу; 

 формування навичок здорового способу життя; 

 створення належного педагогічного клімату в НВК; 

 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними 

соціального досвіду; 

 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної 

роботи педагогів; 

 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; 

 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; 

 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої 

освіти; 

 сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

 зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом 

освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

Особливість Ради НВК “Ерудит” полягає в тому, що вона є 

інтеграційним центром організаційної структури внутрішньошкільного 

управління. Вона формує в єдине ціле розрізнені управлінські дії з боку 

адміністрації, педагогів, учнів, батьків; регулює, упорядковує управлінську 

діяльність усіх органів, учасників внутрішньошкільного управління; сприяє 
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вдосконаленню внутрішньошкільного управління та розвитку НВК як 

соціальної системи. 

Рада НВК має чітку сферу діяльності, повноважень, прав, обов'язків, 

відповідальності перед колективом.  
 

Діяльність Піклувальної ради 

 

Дійовою й результативною формою державно-громадського 

управління процесом навчання й виховання учнів у НВК «Ерудит» є 

Піклувальна рада. 

Піклувальна рада НВК «Ерудит» утворена у вересні 2003 року як 

офіційний орган, який сприяє розвитку наукової, освітньої, оздоровчої, 

культурної, міжнародної діяльності та забезпечує матеріально-технічний 

рівень закладу. 

У своїй діяльності Піклувальна рада використовує різноманітні 

методи (громадські доручення, самозвіти тощо) і форми діяльності 

(засідання, збори, конференції, випуск інформаційного бюлетеня, 

анкетування та інше). 

Особливістю Піклувальної ради є її незалежність від адміністрації. 

Директор і Піклувальна рада діють не ізольовано один від одного, а 

вирішують питання в тісному контакті. Так, наприклад, Піклувальна рада 

разом з директором НВК бере активну участь в обговоренні нормативно-

правових документів, удосконаленні освітнього процесу, забезпеченні прав 

особистості учнів, батьків, учителів, підвищенні якості освіти, а також у 

використанні фінансових та матеріальних ресурсів. 

Піклувальна рада НВК активно долучається до таких аспектів 

управлінської діяльності директора, як удосконалення матеріально-

технічної бази, залучення додаткових ресурсів для забезпечення діяльності 

та розвитку НВК, створення додаткових соціальних гарантій педагогічним 

та іншим працівникам, покращення умов їх праці, заохочення високих 

результатів у роботі педагогів, успіхів учнів у навчанні, створення 

комфортних умов для навчання й виховання учнів, підвищення рівня їх 

соціального захисту, дотримання техніки безпеки.  

У НВК розроблено структуру Піклувальної ради. При ній сьогодні 

функціонує 6 робочих органів-секторів: «Знання та творча обдарованість», 

«Охорона життя та безпека життєдіяльності», «Соціально-правовий захист 

учнів, учителів, батьків», «Дозвілля та культура», «Співдружність та 

співробітництво», «Фінансово-господарська діяльність». 

Завдяки сприянню Піклувальної ради НВК надається допомога в 

здійсненні поточних ремонтних робіт та придбанні канцтоварів, 

забезпечується передплата періодичної преси для вчителів, створено 

багатий бібліотечний фонд для дітей та працівників НВК, організовується 

дозвілля для учнів та вчителів, їх матеріальне стимулювання, заходи для 

дітей пільгових категорій тощо.  

За підтримки Піклувальної ради: 

 діють науковий центр та центр інформаційних технологій; 
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 здійснюється наукове керівництво творчістю учнів та вчителів; 

 поповнюється літературою шкільний бібліотечний фонд; 

 організовуються наукові конференції, семінари, майстер-класи, 

«круглі столи», тренінги; 

 постійно проводяться громадські огляди дитячого, учительського 

колективів (презентації, конкурси, дні відкритих дверей, творчі звіти); 

 вирішуються питання щодо охорони життя, зміцнення здоров'я, 

фізичного та розумового розвитку учнів; 

 визначаються пріоритетні напрямки роботи щодо соціально-

правового захисту педагогічних працівників та учнів; 

 затверджуються розміри фінансування щодо проведення заходів, 

спрямованих на зміцнення матеріально-технічної, культурно-

спортивної та лікувально-оздоровчої бази НВК; 

 проводиться облаштування медичного кабінету, поновлення ліків; 

 придбано бланки грамот, дипломів, подяк та ін. 

Позитивний результат проведеної роботи отримано завдяки взаємодії 

Ради учнівського самоврядування, Ради НВК, Батьківської ради та 

Піклувальної ради. Завдяки співпраці цих органів громадського 

самоврядування реалізується принцип громадсько-державного управління 

на практиці. 


