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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. 



4 

 

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 2021-2022 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. 
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13. Педагогічний, учнівський та батьківський колективи закладу вдало 

реалізують кращі аспекти розвитку освіти в рамках інноваційного 

проекту “Школа повного дня”. 

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 
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недосконалості фінансових схем, форм оплати праці, критеріїв 

результативності тощо. Тому в межах закладу не припиняються пошуки 

ефективних шляхів вирішення подібних проблем.  

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. 
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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. 

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) 
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Згідно з перспективним планом роботи НВК “Ерудит”, Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2022 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 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 2021 – 2022 н.р. станом на 05 вересня у 1 – 4 класах 

навчалося 442  учні. На кінець року в школі I ступеня навчалося 443 учні  

 Віповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті початкової освіти, Методичних рекомендацій щодо оцінювання 

результатів навчальних досягнень учнів 1-4 класів Нової української школи 

здійснено вербальне та формувальне оцінювання учнів із занесенням 

результатів у свідоцтва досягнень.  

За результатами 2021-2022 навчального року введено в дію електронні 

свідоцтва навчальних досягнень учнів 4 класів. Оригінал електронного 

свідоцтва про початкову освіту зберігатиметься в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти в Реєстрі документів про освіту. 

 На кінець року в 5-11 класах НВК навчається 470 учень. Із них 

високий рівень навчальних досягнень мають 79 учні (17%), високий і 

достатній-високий – 355 учнів (75%), 32 учні (6%) мають лише 1 оцінку 

середнього рівня.  

Спостерігається стабільно високий рівень  навчальних досягнень 

учнів. 
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Порівняльна діаграма  

навчальних досягнень учнів (високий рівень) 

 

 
 У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів, які мають 

навчальні досягнення високого рівня, зменшилась  на 2%. 

 Загальний показник рівня якості навчальних досягнень учнів 

зменшився на 3%. 

 
Моніторинг державної підсумкової атестації в 9 класі 

 
№ 

п/п 

Показники Навчальний рік 

2016/2017 2017/2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
 К-

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

-1 Кількість учнів 9 класів, які 

здавали державну підсумкову 

атестацію 

44 98 34 33 100 100 - - - - - - 

Із них мають:             

- високий рівень навчальних 

досягнень 

9 20 15 8 24 25 - - - - - - 

- достатній рівень навчальних 

досягнень 

33 75 16 25 76 50 - - - - - - 

- середній рівень навчальних 

досягнень 

2 5 3 - - 25 - - - - - - 

- низький рівень навчальних 

досягнень 

- - - - -  - - - - - - 

2 Отримали свідоцтво з 

відзнакою 

3 7 7 7 21 16 6 10 16 10 8 15 

13% 13%
20% 13% 16% 19% 13%
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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 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

К-ть % К-ть % К-ть К-ть % % К-ть %   

1 Кількість учнів 11 

класів, які здавали 

державну підсумкову 

атестацію 

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

Із них мають: 

- високий рівень 

навчальних досягнень 

 

15 

 

56 

 

15 

 

38 

16 33   - - - - 

- достатній рівень 

навчальних досягнень 

10 37 20 51 28 57   - - - - 

- середній рівень 

навчальних досягнень 

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» 

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

3 Отримали атестат із 

відзнакою й 

нагороджені срібною 

медаллю «За 

досягнення в навчанні» 

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

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 по НВК «Ерудит»  «Про 

затвердження структури та організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами у НВК «Ерудит» м. Києва у 2021-2022 н.р.»  від 01.09.2021 №115. 

 Метою науково-методичної роботи в закладі було підвищення 

науково-теоретичного й загальнокультурного рівнів, психолого-

педагогічної підготовки й професійної майстерності вчителя, якості та 
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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 в 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 методичної комісії вчителів, семінари-практикуми, творчі групи, 

проблемні психолого-педагогічні семінари, школа професійної адаптації 

молодих та малодосвідчених учителів, 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 Олександром Перехейдою. 

До її складу увійшли: заступники директора з навчально-виховної роботи  

Алла Рись, Валентина Кайнова, Оксана Охріменко, Світлана Чепурна; 

завідувачі предметних кафедр Яніна Камінська-Клецкова, Тетяна 

Гончаренко, Олена Маркєлова, Наталя Головко;  учителі-методисти   Ліна 

Манько, Алла Котовська. 

 Протягом навчального року проведені засідання педагогічної ради за 

такою тематикою: 

1. Інституційний аудит внутрішньої системи якості освіти НУШ – крок до 

сучасного освітнього середовища. 

2. Системний менеджмент охорони праці як основа створення безпечних 

умов життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

3. Забезпечення фізичного, інтелектуального розвитку та ментального 

(психічного) здоров’я учнів в умовах освітнього середовища НВК 

«Ерудит» через використання здоров’язберігаючих педагогічних 

технологій. 
4. Про організацію освітнього процесу в НВК «Ерудит» м. Києва в умовах 

воєнного часу. 

5. Атестація педагогічних кадрів – один із головних напрямків кадрової 

політики НВК «Ерудит». 

6. Про порядок закінчення 2021-2022 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації. 
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7. Про завершення 2021-2022 навчального року в умовах воєнного стану. 

8. Про переведення учнів до наступного класу. 

9. Про випуск та відрахування учнів 11 класів. 

10. Звіт директора НВК «Ерудит». 

11. Освітня програма НВК «Ерудит» м. Києва. 

 На засіданнях науково-методичної ради НВК «Ерудит» були 

розглянуті питання: ознайомлення з основними напрямками стратегічних 

змін в освіті України «Нова українська школа»; реалізація педагогічної 

новації «Всеукраїнський експеримент за інноваційним освітнім проектом  

«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»; 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. 

У березні відбулося чергове засідання науково-методичної ради у 

режимі онлайн, на якому обговорили питання організації освітнього 

процесу під час військового стану. 

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 методичних комісій. 

Методичні комісії стали однією з важливих колективних форм організації 

науково-методичної роботи в НВК. 

Протягом навчального року кожна з методичних комісій працювала 

над обраною науковою темою, яка тісно перепліталася з проблемною темою 

НВК та темами педагогічних експериментів. Робота предметних кафедр 

була підпорядкована головній меті: надання дієвої практичної допомоги 

вчителям, підвищення їх педагогічної майстерності, створення умов для 

пошукової й дослідницької роботи. 

Засідання методичних комісій проводилися регулярно, де 

розглядалися актуальні проблеми вдосконалення освітнього процесу. Як 

правило, обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання комісії 
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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; методичні знахідки щодо організації 

освітнього процесу в період карантинних обмежень та під час військового 

стану.  

Важливим у роботі методичних комісій є вивчення та поширення 

перспективного педагогічного досвіду, участь у вебінарах, онлайн - 

конференціях, семінарах, взаємовідвідування уроків, проведення відкритих 

уроків. 

Інформація про мету роботи комісій, 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 комісій, які в цьому навчальному році 

оновлені на сайті закладу. 

У планах методичних комісій обов’язково передбачалася робота з 

учителями, які в нашому навчальному закладі працюють перший рік. 

До функціональних обов’язків завідувачів методичних комісій 

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 методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін 

працювали над темою «Гуманітарна освіта – основа духовного та 

інтелектуального розвитку учня, виховання національно свідомої 

особистості, громадянина України».   

Учителі комісії є активними провідниками інноваційних процесів у 

НВК. Яскравим прикладом цього є розробка власних методичних систем, 

передових методичних матеріалів у рамках роботи над обраними 

методичними темами.  
 

 

Інформація  

про методичні теми та їх упровадження вчителями методичної комісії 
 

№ 

п/п 
ПІБ вчителя Предмет Проблема Репрезентація 

1 Гончаренко Т.А. Українська 

мова та 

література 

Наскрізне впровадження 

компетентнісного підходу в 

навчанні української мови та 

літератури в умовах дистанційного 

та змішаного навчання в контексті 

положень «Нової української 

школи» 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 
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2 Бутко А.І. Українська 

мова та 

література 

Створення психолого-педагогічних 

умов для підвищення рівня 

навчальних досягнень і формування 

активності та загальної культури 

учнів на уроках української мови та 

літератури 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

3 Яворська С.Я. Українська 

мова та 

література 

Формування еталонної моделі 

компетентного учня на уроках 

української мови та літератури 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

4 Гламаздіна І.В. Українська 

мова та 

література 

Формування комунікативних 

компетентностей учнів шляхом 

поєднання традиційних та 

інноваційних форм і методів 

навчання на уроках української 

мови та літератури 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

5 Федоревська 

Н.Г. 

 

Українська 

мова та 

література 

Розвиток критичного мислення 

учнів під час вивчення української 

літератури 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна 

література 

Формування пізнавальної 

активності учнів із зарубіжної 

літератури шляхом розвитку 

критичного мислення в умовах 

дистанційного та змішаного 

навчання 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

7 Лімонова О.Є.  Історія Потенціал освітніх онлайн-ресурсів 

при викладанні історії в школі 

Виступ на  

педагогічній раді 

8 Бойчук Я.А. Історія 

 

Креативні методи роботи на уроках 

історії 

Виступ на 

педагогічній раді 

9 Охріменко О.М. Українська 

мова та 

література 

Використання інтерактивних 

технологій в освітньому процесі на 

уроках української мови та 

літератури як засіб формування 

компетенції школяра 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

10  Чепурна С.В. Образо-

творче 

мистецтво 

Розвиток творчих здібностей учнів 

на уроках образотворчого мистецтва 

у школі через використання 

нетрадиційних технік малювання 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

11  Крамар І. С. Музичне 

мистецтво 

Формування навчальної 

компетентності в учнів за 

допомогою музично – дидактичних 

ігор на уроках музичного мистецтва 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

12 Селютіна М.К. Зарубіжна 

література 

Формування позитивної мотивації 

до пізнавальної діяльності, потреби 

самопізнання, саморозвитку та 

самовдосконалення особистості 

учнів 

Виступ на 

засіданні 

методичної комісії, 

уроки до друку 

 

Одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної 

компетентності членів методичної комісії є їх самоосвітня діяльність. У 

сучасних умовах особливо ефективним виявилося дистанційне навчання 
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вчителів, спрямоване на вдосконалення фахової майстерності освітян та 

модернізацію системи викладання у межах курсів підвищення кваліфікації. 

Вебінари, дистанційні курси, до яких долучилися члени методичної 

комісії,  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 учителів методичної комісії                               

суспільно-гуманітарних дисциплін (вебінари / курси /лекції ) у 2021-

2022 н.р. 
Предмет 

 
ПІП учителя Освітня 

платформа 

Дата Тема вебінарів/ курсів/ 

лекцій 

Номер 

сертифікату/ 

«прослухано» 

Українська 

мова та 

література 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

ІППО 

 

07.10.21 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти в контексті 

Державного стандарту базової 

середньої освіти  в мовно-

літературній галузі 

НУШ  

№ 216630 

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

ТОВ 

«На Урок» 

25.09.21 Самоосвіта та підвищення 

кваліфікації вчителів: огляд 

важливих документів 

В360-886181 

ТОВ 

 «На Урок» 

18.10.21 Медіаграмотність на уроках 

української мови: фейки, 

перевірка інформації та 

створення медіапроєктів 

В363-886181 

ІППО 22.11.21 Дистанційне та змішане навчання 

української мови 

DN 20 - 

- TvXY8LY7 

Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

ІППО 

 

21.03.21 Педагогічна діагностика: 

технологія розробки тестових 

завдань і тестів 

DN _20-

4_vXOwsrk1_

_________ 

ІППО 20.03.21 Удосконалення техніки мовлення 

та словесної імпровізації мовної 

особистості вчителя 

 

 

20 - 

6QyIS71g9a 

 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

ГО 

«Прометеус» 

08.09.21 Протидія та попередження 

булінгу  в закладах освіти 

 

RU510406 

ІППО 

 

07.10.21 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти в контексті 

Державного стандарту базової 

середньої освіти  в мовно-

літературній галузі 

НУШ  

№ 216636 

Федоревська    

Наталя 

Григорівна 

ГО 

«Прометеус» 

04.10.21 Як читати складні модерністські 

та постмодерністські твори 

 

 

39598867 

Охріменко   

Оксана  

Миколаївна 

ІППО 03.10.21 Організація особистісно 

зорієнтованого навчання в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

DN20-  

ysxuBVafWr 

19/02/2021 
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ІППО 

 

20.10.21 Дистанційне та змішане навчання 

української мови 

DN20- 

EaMGGWF7k 

19/02/2021 

ІППО 12.11.21 Розвиток емоційного інтелекту 

учнів на уроках української мови 

DN20- 

RITsYQIUgV 

19/02/2021 

ІППО 04.12.21 Лідерство у закладах середньої 

освіти 

DN20- 

Sc5HKF 

25/02/2021 

ІППО 

 

08.12.21 Позитивний імідж керівника і 

його вплив на успішну діяльність 

навчального закладу  

DN20- 

XuRI9q71ZS 

25/02/2021 

ІППО 13.01.22 Системний підхід до прийняття 

управлінських рішень 

DN20- 

U0MsqWDaq 

25/02/2021 

Історія Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

Ed-era 11.03.21 Veryverified. Онлайн-курс з 

медіаграмотності 

Сертифікат 

без номеру 

Академія 

цифрового 

розвитку 

 

26.03.21 Ефективні рішення Google для 

оптимізації освітнього процесу 

онлайн 

ALLYO-0593 

IREX, МОН 

України 

24.03.21 Базовий онлайн-тренінг з 

інфомедійної грамотності 

Сертифікат 

без номеру 

ТОВ  

«На Урок» 

17.04.21 Сучасні інтернет-ресурси для 

організації ефективного навчання  

К49-1511230 

IREX, МОН 

України 

28.04.21 Цифрова безпека Сертифікат 

без номеру 

The Memorial 

de la Shoa 

(Paris, France) 

01-

11.06.21 

The Holocaust as a Starting Point 

(Ukraine-Poland) 

Лектор  

IREX, МОН 

України 

22.06.21 Стереотипи в нашому житті: 

зручні шаблони чи провісники 

дискримінації 

Сертифікат 

без номеру 

IREX, МОН 

України 

10.09.21 Ґендерна грамотність для 

медіаграмотних 

Сертифікат 

без номеру 

ГО 

«Прометеус» 

06.01.22 Інформаційна гігієна  

Бойчук  

Яна 

Анатоліївна 

ІППО 06.10.21 Історична спадщина української 

народної педагогіки 
DN 21/22 
C20Fu3o0yd 
 

ІППО 

 

06.10.21  Мотивація діяльності в освіті DN 21/22 
zs6X5UIcnp 

ІППО 21.12.21 Тренінг за Програмою 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти в громадянській  та 

історичній галузі 

НУШ 

№213712 

ІППО 28.04.22 Педагогічна діагностика: 

технологія розробки тестових 

завдань і тестів 

DN 21/22 -

LKd4QW4aT

M 

ІППО 

 

03.05.22 Колегія Павла Галагана в 

культурному й освітньому 

просторі кінця ХІХ-початку ХХ 

століть 

DN 21/22 - 

Cnx66yUf33 
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Зарубіжна 

література 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

ІППО 

 

07.10.21 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти  

в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти  в мовно-літературній 

галузі 

НУШ  

№ 216541 

Селютіна 

Марина 

Костянтинівна 

ТОВ  

«На Урок» 

20.01.22 Проектний метод навчання 

 

ОК3-144922 

Образо-

творче 

мистецтво 

Чепурна 

Світлана 

Валеріївна 

ОП 

«Всеосвіта» 

26.10.21 Організація навчання та дозвілля 

під час карантину: корисні 

матеріали на допомогу педагогу 

TL231345 

ІППО 04.12.21 Лідерство у закладах середньої 

освіти 

DN20- 

EEYSc5 

25/02/2021 

ІППО 

 

08.12.21 Позитивний імідж керівника і 

його вплив на успішну діяльність 

навчального закладу  

DN20- 

XuRI9q71ZS 

25/02/2021 

ІППО 

 

09.11.21 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти  

в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти  в мистецькій галузі 

НУШ  

№ 214163 

Музичне 

мистецтво 

Крамар  

Ілона 

Сергіївна 

ІППО 

 

21.12.21 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти  

в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти  в мистецькій галузі 

НУШ  

№ 214105 

ТОВ 

«Видавничий 

дім «Освіта» 

21.02.22 Методика вивчення мистецтва у 

5-6 класах закладів загальної 

середньої осваіти за модельною 

новчальною програмою 

«Мистецтво. 5-6 класи»  

(авт. Масол Л.М.)  

 

МК 22-21 

ІППО 

 

01.05.22  Нові підходи у викладанні 

музичного мистецтва у 5 класах 

НУШ. Розвиток ключових 

компетентностей 

544360594931

7 

 

 

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 методичної комісії суспільно-

гуманітарних дисциплін активно використовуються онлайн-публікації на 

різноманітних освітніх ресурсах. 
 

 

https://ru.osvita.ua/publishing/urok/7496/
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Розробки уроків/презентацій/позакласних заходів/тестів учителів 

методичної комісії, представлені  на освітніх онлайн-платформах 
 

Предмет 

 

ПІП учителя Освітня 

платформа 

Дата Тема 

уроку/ презентації/ 

позакласного заходу /тестів 

Серія та 

номер 

сертифікату 

Українська 

мова та 

література 

 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

ОП 

«Всеосвіта» 

17.11.21 Сценарій конкурсу читців 

поезій Шевченка  "У 

Кобзаревому віночку" 

FP 746808 

ТОВ  
«На Урок» 

13.12.21 Створення та використання в 
роботі інтерактивних онлан-
тестів «На Урок» 

І- 356167 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

ТОВ  

«На Урок» 

15.11.21 Створення та використання у 

свої роботі інтерактивних 

онлан-тестів «На Урок» 

ТС2-243693 

ОП 

«Всеосвіта» 

17.11.21 Групи слів за значенням. 

Антоніми 

J1336455 

Бутко  

Антоніна 

Іванівна 

ТОВ  

«На Урок» 

11.05.22 Цікавий світ фразеології. Урок-

квест 

ДБ 

2205292473 

 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

ТОВ  
«На Урок» 

05.01.22 Приголосні тверді і м’які ДБ 

2201271473 

ТОВ  
«На Урок» 

05.01.22 Способи словотворення ДБ 

2201271465 

Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

ОП 
«Всеосвіта» 

28.12.21 Геній української нації. Урок-
конкурс 

ТМ 268027 

ОП 
«Всеосвіта» 

30.12.21 Складні слова. Сполучні о, е у 
складних словах. Презентація 
до уроку 

DT625000 

ТОВ  
«На Урок» 

30.12.21 Створення та використання в 
роботі інтерактивних онлан-
тестів «На Урок» 

П- 886181 

Історія 

 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

Quizlet 12.10.21 Дидактичні матеріали для 

самопідготовки учнів до ЗНО з 

історії України 

СЕК 2345 

Mentimeter  14.12.21 Інтерактивні презентації з 

історії України в 9-11 класах 

589-298-344 

ТОВ  

«На Урок» 

10.10.21 Початок Української револю-

ції. Українська Центральна 

Рада. М. Грушевський 

ДБ-

2110251055 

Бойчук  
Яна 
Анатоліївна 
 

 

ОП 

«Всеосвіта» 

 

05.10.21 Утворення Священної Римської 

імперії німецької нації 

МО825338 

ОП 

«Всеосвіта» 

05.10.21 Кризові явища в Римській 

імперії й утвердження домінату 

ТХ169573 

 

ОП 

«Всеосвіта» 

01.05.22 Національна ідея Масарика: від 

проєкту до реалізації 

SI980344 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.05.22 Країни Західної Європи в епоху 

раннього Середньовіччя 

CA171921 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.05.22 Український Парнас у Києві: 

громадсько-культурологічний 

осередок українського руху 

AU155405 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.05.22 Китай в епоху Середньовіччя RN392153 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.05.22 Українські дисиденти – виклик 

системі 

IC269494 
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Зарубіжна 

література 

 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

ОП 

«Всеосвіта» 

15.11.21 Тест за казкою Оскара Уайльда 

«Хлопчик-Зірка» 

ТС1-144922 

07.11.2021 

Селютіна 

Марина 

Костянтинівна 

ТОВ 

«На Урок» 

03.01.22 Безсмертне кохання» за твором 

В. Шекспіра «Ромео та 

Джульєтта» 

ДБ-

2201271045 

ТОВ 

«На Урок» 

31.01.22 Тест. В. Шекспір . "Ромео та 

Джульєтта"  

К1-139922 

ТОВ 

«На Урок» 

31.01.22 Тест. Творчість В.Шекспіра. 

Сонети 

Г3-132945 

ТОВ 

«На Урок» 

09.02.22 Тест. Марк Твен . "Пригоди 

Тома Соєра" 

Г1-144922 

ТОВ 

«На Урок» 

24.04.22 Тест. Туве Янсон.  "Капелюх 

чарівника" 

П-144922 

ТОВ 

«На Урок» 

29.04.22 Конспект уроку  "Планета 

Маленького принца" 

ДБ-

2204291511 

Образо-

творче 

мистецтво 

Чепурна 

Світлана 

Валеріївна 

ОП 

«Всеосвіта» 

25.11.21 Створення декоративної 

композиції «Дерево життя» в 

техніці петриківського розпису 

XV232148 

Музичне 

мистецтво 

 

Крамар  

Ілона  

Сергіївна 

ТОВ 

«На Урок» 

10.10.21 

 

Народна музика у творчості 

композиторів. Презентація 

ІЕ367672 

ТОВ 

«На Урок» 

11.10.21  Аранжування в музиці. Тестові 

завдання для 7 класу 

IМ1489201 

ОП 

«Всеосвіта» 

02.02.22 Казкові Фінляндія та Норвегія. 

Презентація 

IU932099 

 

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 методичної комісії 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. 

 

Теми виступів учителів методичної комісії  на засіданнях 

педагогічних рад, семінарів, науково-практичних конференцій у 

2021-2022 н.р. 
 

ПІП 

учителя 

Тема виступу 

 

Дата Захід 

Охріменко   

Оксана  

Миколаївна 

Застосування інформаційно-комунікаційної 

авторизованої системи електронного 

журналу «Human» з урахуванням вимог 

Нової української школи в освітньому 

процесі: досвід, виклики, перспективи 

30.08.21 

 

Педрада 

Інституційний аудит внутрішньої системи 

якості освіти НУШ – крок до сучасного 

освітнього середовища 

26.10.21 Педрада 

Чепурна 

Світлана 

Валеріївна 

Забезпечення фізичного, інтелектуального 

розвитку та ментального (психічного) 

здоров’я учнів в умовах освітнього 

середовища НВК «Ерудит» через 

28.12.21 Педрада 

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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використання здоров’язберігаючих 

педагогічних технологій 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

Презентація книжок з тематики Другої 

світової війни, історії Голокосту та інших 

геноцидів ХХ ст. видавництва УЦВІГ 

25.06.21 Х Книжковий арсенал  

(м. Київ) 

Досвід неформальної освіти в освіті 

формальній. Як забезпечити системність, 

якість та наступність освіти про Голокост? 

Модерація освітньої секції і виступ 

27.01.22 XV Міжнародний 

круглий стіл «Українське 

суспільство і пам'ять про 

Голокост: наукові та 

освітні аспекти» 

Участь в експертній панелі міні-едкемпу в 

м. Мелітополь  

23.10.21 Едкемп Україна, МОН 

України 

Творчий звіт за атестаційний період 26.04.21 Педрада 

Бойчук  

Яна 

Анатоліївна 

 

Застосування здоров’язберігаючих  

технологій на уроках історії та у системі 

роботи класного керівника 

28.12.21 Педрада 

Творчий звіт за атестаційний період 26.04.21 Педрада 

Крамар  

Ілона 

Сергіївна 

Збетеження морального й психологічного 

здоров’я  учнів  засобами музичного 

мистецтва 

28.12.21 Педрада 

 

Кожен учитель суспільно-гуманітарних дисциплін протягом року 

виступав з 2-4 доповідями на засіданнях методичної комісії. Члени 

методичної комісії обирали теми, актуальні для сучасного освітнього 

процесу, розглядали різноманітні методичні проблеми й пропонували 

шляхи їх вирішення, ділилися власним досвідом роботи. 

 

Теми виступів учителів на засіданнях методичної комісії                                    

суспільно-гуманітарних дисциплін у 2021-2022 н.р. 
ПІП учителя Тема виступу Термін засідання 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Нова українська школа: практична реалізація уроків 

української мови та літератури 

30.08.21 

Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів 5 класів до 

вивчення української мови 

26.10.21 

Підвищення орфографічної та пунктуаційної грамотності 

учнів шляхом індивідуальних форм навчання 

28.12.21 

Забезпечення безпечного освітнього середовища під час 

воєнногго стану 

25.04.22 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

Розвиток творчої особистості учня - компетентного мовця-

читача - шляхом упровадження інноваційних технологій 

30.08.21 

Особливості дистанційного проведення уроків української 

мови та літератури під час війни (з досвіду роботи) 

25.04.22 

Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

Використання проблемно – ситуативних завдань на уроках 

української мови 

30.08.21 

Формування й розвиток комунікативної культури на уроках 
української літератури 

26.10.21 

Про модель організації освітнього процесу в умовах 

адаптивного карантину 

28.12.21 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

Шляхи успішної адаптації п’ятикласників 30.08.21 

Формування пізнавальної компетентності в учнів під час 

вивчення української  мови 

26.10.21 
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Яворська 

Світлана 

Ярославівна 

Від інноваційного змісту й технологій освіти через 

педагогічну майстерність учителя до формування 

особистості учня та підготовка його до життя в сучасних 

умовах 

26.10.21 

ЗНО з української мови та літератури  – це результат 

плідної праці вчителів та учнів 

28.12.21 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

Комунікативна спрямованість у вивченні зарубіжної 

літератури та її реалізація в практиці роботи  вчителя-

словесника 

26.10.21 

Упровадження елементів змішаного навчання гімназистів на 

уроках зарубіжної літератури 

28.12.21 

Селютіна 

Марина 

Костянтинівна 

Інноваційні підходи  викладання  зарубіжної  літератури  в 

2021-2022 н.р. 

26.10.21 

Ефективне використання змістових наскрізних ліній у 

вивченні зарубіжної літератури 

28.12.21 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

Використання онлайн-ресурсів для змішаного навчання на 

уроках історії 

26.10.21 

Розмаїття форм та методів роботи з учнями під час 

дистанційного навчання на онлайн-платформі Zoom 

28.12.21 

Бойчук  

Яна 

Анатоліївна 

 

Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках 

суспільно-гуманітарних предметів 

30.08.21 

Креативний підхід до реалізації творчих здібностей учнів 26.10.21 

Ефективні навчальні інноваційні стратегії на уроках історії 28.12.21 

Крамар  

Ілона 

Сергіївна 

Розвиток творчої активності дітей на уроках музики під час 

вивчення усної народної творчості 

30.08.21 

Розвиток музичних компетентностей обдарованих дітей на уроках 

музичного мистецтва 

28.12.21 

 

Найкращим прикладом і демонстрацією власної педагогічної системи, 

пріоритетних форм і методів навчання й виховання, показником 

інноваційної діяльності кожного вчителя методичної комісії є проведені 

уроки, відкриті для колег, адміністрації, гостей НВК. 
 

Відкриті уроки,  

проведені вчителями суспільно-гуманітарних дисциплін у 2021-2022 

н.р. 
 

ПІП учителя 

 

Семестр Тема, клас 

Гончаренко  

Тетяна Анатоліївна 

І семестр Написання префіксів пре-, при-, прі-  . 5-Б клас 

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

Гламаздіна 

Ірина Олександрівна 

І семестр Форми дієслова. 7-Б клас 

ІІ семестр Написання прислівників. 7-Б клас 

Бутко  

Антоніна Іванівна 

І семестр Фразеологізми. Поняття про фразеологізми. 6-Б клас 

ІІ семестр І. Малкович.  « З янголом на плечі». 8-Б клас 

Федоревська  

Наталя  Григорівна 

І семестр Склад. Наголос. Основні правила переносу. 5-А клас 

ІІ семестр Зміни приголосних при творенні слів. 6-Б клас 

Яворська 

Світлана Ярославівна 

І семестр Головні члени речення. Підмет. 8-В клас 

Конопля  

Тамара Григорівна 

І семестр Джордж Оруелл. «1984». Боротьба проти страху й 

рабської покірності в суспільній свідомості. 11-А клас 

ІІ семестр Велич літератури Ренесансу. 8-А клас 
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Селютіна Марина 

Костянтинівна 

І семестр Моральні цінності в казці «Пані Метелиця». 

Характеристика образів - персонажів. 5-А клас 

ІІ семестр Світ дорослих і світ дітей у повісті «Пригоди Тома 

Сойера». 5-А клас 

Лімонова 

Ольга Євгенівна 

 

І семестр Початок Української революції. Українська 

Центральна Рада. М. Грушевський. 10-А клас 

ІІ семестр Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на 

повсякденне життя людей. 10-Б клас 

Бойчук  

Яна Анатоліївна 

 

І семестр Доба героїчних походів козацтва. Гетьман Петро 

Конашевич – Сагайдачний. 11-А клас 

ІІ семестр Міжнародні відносини на межі ХХ – ХХІ ст.  

Англія та Франція в епоху Середньовіччя. 11-Б клас 

Крамар  

Ілона Сергіївна 

І семестр Народні музичні інструменти. Етнічна африканська 

музика «Танець духів»; етнічна японська музика 

«Танець дощу».  5-Б клас 

ІІ семестр Ноктюрн. Рапсодія. Ф.Шопен «Ноктюрн сі мажор», 

Е.Гріг «Ноктюрн» (у перекладі для скрипки і ф-но).      

6-А 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 методичної комісії                          

суспільно-гуманітарних дисциплін протягом 2021-2022 н.р. 
 

ПІП учителя Семестр Назва заходу 

 

Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

І семестр 1. Радіолінійка до Дня української писемності та мови              

(10-А клас). 

2. Мовознавче КВК «Мовні цікавинки» (5-Б клас) 

ІІ семестр 1.. Радіоцикл виразного читання віршів Тараса Шевчанка 

«Свою Україну любіть…» (5-11 класи). 

2. Загальношкільна вікторина «Вешлич Кобзаря» 

Гламаздіна 

Ірина 

Олександрівна 

І семестр 1. День української писемності. Конкурс виразного читання                

(5-11 класи) 

2. Мовознавчий турнір «Наша мова калинова» (7-А, 7-Б 

класи) 

ІІ семестр 1. Конкурс виразного читання поезій поетів-земляків «Весна 

іде, красу несе...»  (5-11 класи) 

Бутко 

Антоніна 

Іванівна 

І семестр Конкурс знавців української фразеології  «Мудрість народу 

– у його словах» (10-А клас) 

ІІ семестр Конкурс виразного читання української поезії ХХ ст. «Душі 

моєї співи» (10-А клас) 

Федоревська 

Наталя 

Григорівна 

І семестр 1. Позакласний захід «Серце віддаю поезії» (6-А, 6-Б класи)  

2. Конкурс знавців рідної мови «Мовні таємниці»до Дня 

української писемності (7-А клас) 

Яворська 

Світлана 

І семестр Літературно-музичне свято «Святий Миколаю,  прийди до 

нас з раю» (8-В клас) 
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Ярославівна ІІ семестр Виховний захід  «Мово рідна, серце моє…» до Дня 

української мови (8-В клас) 

Конопля 

Тамара 

Григорівна 

І семестр 1. Виховна година «Музика та мої емоції» (11-А клас). 

2. Естетичне заняття «Світ моїх захоплень. Поетичні 

хвилини» (11-А клас) 

ІІ семестр 1. Літературно-мистецький захід «Добро й зло у світовій 

літературі» (11-А клас)               

Селютіна  

Марина 

Костянтинівна 

І семестр Виховний захід «Подорож сторінками казок» ( 5-А, 5-Б 

класи) 

ІІ семестр Літературно-музичне  свято «Коли душі торкнеться слово...»            

(8-Б клас) 

Лімонова 

Ольга 

Євгенівна 

 

І семестр 1. Виховний захід «Рятуючи одне життя – рятуєш цілий 

світ» до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру (10-А, 10-Б 

класи). 

2. Виставка «(Не)дитячі історії» (організація експозиції та 

підготовка гідів з числа учнів і учениць НВК Ерудит). 

3. Виховний захід «5 колосків в нашому серці» до Дня 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років (9-10 класи). 

4. Виховний захід «Діти знають свої права» до Всесвітнього 

дня прав людини (5-А, 5-Б класи) 

ІІ семестр 1. Виховний захід «Вони жили серед нас…» до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту (9-10 класи). 

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

трагедії (10-А, 10-Б класи). 

3. Виховний захід «В тісному вагоні…» до роковин 

депортації кримських татар (10-А, 10-Б класи) 

Бойчук  

Яна 

Анатоліївна 

 

І семестр 1. Урок - подорож «Олімпійськими шляхами до здорового 

майбутнього» (6-А клас).  

2. Учнівський симпозіум «Бабин Яр: пам‘ять на тлі історії»  

(11-А, 11-Б класи). 

3. Інтерактивна вікторина «Козацькими шляхами» (6-А, 6-Б 

класи). 

4. Монополія з історії «Подорож сторінками історії» (8-Б 

клас). 

5. Інтелектуальне змагання «Історичний ерудит» (8-В клас). 

6. Круглий стіл «Хай пам’ять повік не згасає» (11-А, 11-Б 

класи). 

7. КВК з історії «Historia est magistra vitae» (9-А, 9-Б класи). 

8. Історичні перегони «Упізнай» (9-Б клас). 

9. Гра-вікторина «Історичний марафон» (11-А, 11-Б класи). 

10. Дистанційний захід до Дня Гідності та Свободи (5-11 

класи) 

ІІ семестр 1. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту (5-11 класи). 

2. День пам’яті Героїв Крут (5-11 класи). 

3. Урок-реквієм з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав (11-А клас). 

4. Єднання сили й духу народу України (5-11 класи). 

5. Урок патріотичної свідомості до Дня Героїв Небесної 

Сотні (11-Б клас). 

Крамар  

Ілона 

Сергіївна 

І семестр 1. Свято до Дня вчителя. 

2. Новорічне свято 

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

у 2021-2022 н.р. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя 8-11 

класи 

1 Гончаренко Т.А. 7 

2 Бутко А.І. 6 

3 Яворська С.Я. 5 

4 Гламаздіна І.О. 3 

5 Федоревська Н.Г. - 

6 Конопля Т.Г. 10 

7 Лімонова О.Є. 8 

8 Бойчук Я.А. 12 

 

Результати ІІ (районного) етапу  

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

за 2018-2022 рр. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 2021/2022 н.р. 

Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 5 років 

1 Гончаренко Т.А. Укр. мова 2 11 

2 Гламаздіна І.О. Укр. мова 1 5 

3 Бутко А.І. Укр. мова 1 4 

4 Яворська С.Я. Укр. мова 1 5 

5 Федоревська Н.Г. Укр. мова - 2 

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна літ. 1 7 

7 Лімонова О.Є. Історія 4 5 

8 Бойчук Я.А. Історія 3 5 

 

Результати ІІІ (міського) етапу  

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

за 2018-2022 рр. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

міського етапу 

за  

2021/2022 н.р. 

Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 5 років 

Всеукраїн-

ський 

рівень 

1 Гончаренко Т.А. Укр. мова 1 4 - 

2 Бутко А.І. Укр. мова 1 2 - 

3 Гламаздіна І.О. Укр. мова - 2 - 

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

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна літ. 1 1 - 

7 Лімонова О.Є. Історія 3 4 - 

8 Бойчук Я.А. Історія 3 4 - 
 

Учні гімназії під керівництвом учителів кафедри є активними 

учасниками Всеукраїнських олімпіад із предметів суспільно-гуманітарного 

циклу.  
 

Кількісний аналіз  

керівництва вчителів методичної комісії суспільно-гуманітарних 

дисциплін участю учнів у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2021-2022 н.р. 

 

№ 

п/п 

ПІБ учителя 5-8 

класи 

9-11 

класи 

Разом  

1 Гончаренко Т.А. 32 43 75 

2 Бутко А.І. 44 25 69 

3 Яворська С.Я. 39 24 63 

4 Гламаздіна І.О. 46 25 71 

5 Федоревська Н.Г. 61 - 51 

6 Охріменко О.М. 14 - 14 

7 Конопля Т.Г. 46 23 69 

8 Селютіна М.К. 31 - 31 

9 Лімонова О.Є. 25 26 51 

10 Бойчук Я.А. 68 18 86 

11 Крамар І.С. 29 - 29 

12 Чепурна С.В. 32 - 32 

 

Результати  

районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за 2018-2022 рр. 

 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

районного етапу за 

2021/2022 н.р. 

Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 5 років 

1 Гончаренко Т.А. Укр. мова 1 6 

2 Бутко А.І. Укр. мова - 3 

3 Гламаздіна І.О. Укр. мова 1 4 

4 Яворська С.Я. Укр. мова - 1 

5 Федоревська Н.Г. Укр. мова 1 1 

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна літ. - 9 

7 Лімонова О.Є. Історія 2 2 

8 Бойчук Я.А. Історія 12 12 
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Результати  

міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за 2018-2022 рр. 

 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

міського етапу за 

2021/2022 н.р. 

Кількість 

призерів міського 

етапу за 5 років 

1 Гончаренко Т.А. Історія  1 2 

2 Бутко А.І. Історія  - - 

3 Яворська С.Я. Укр. мова - - 

4 Гламаздіна І.О. Укр. мова - 1 

5 Федоревська Н.Г. Укр. мова - - 

6 Конопля Т.Г. Зарубіжна 

літ. 

- - 

7 Лімонова О.Є. Історія 1 1 

8 Бойчук Я.А. Історія 9 9 

 

Своїм завданням у новому навчальному році члени методичної комісії 

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); 

 документування управлінської інформації в електронній формі та 

організації роботи з електронними документами в діловодстві закладу 

освіти; 

 організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень; 

 створення безпечного освітнього середовища під час військового 

стану (воєнних дій) на теритирії України; 

 публікація статей та уроків учителів кафедри в періодичній пресі та на 

онлайн-платформах.   

 

Учителі методичної комісії природничо-математичних дисциплін 

упродовж року працювали над проблемною темою «Використання 

інноваційних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін».  

Для цього педагоги: 
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 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 упровадження вчителями методичної комісії 
 

№ 

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 

методичної комісії, 

відкриті уроки 

2  Формування інформаційної 

компетентності на уроках 

інформатики за рахунок 

упровадження сучасних технологій у 

навчання 

Глєбова О.О. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи 

3  Педагогічне керівництво різноманітною 

діяльностю учнів проблемно-

пошукового типу в контексті реалізації 

компетентнісного підходу на уроках 

хімії та в позакласній роботі 

Мища С.М. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи 

4  Використання хмарних технологій на 

уроках фізики 

Головко Н.В. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

5  Використанні інтерактивних 

технологій на уроках фізики. 

Використання методу проектів для 

розвитку пізнавальної діяльності учнів 

Булах І.О. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

6  Розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках географії шляхом використання 

сучасних педагогічних технологій  

Корень Л.О. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

7  Інтерактивна взаємодія на 

дистанційному уроці за допомогою 

сервісу Zoom 

Дмитренко 

А.В. 

Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

науково-практичних 

семінарах, відкриті 

уроки, позакласні заходи 

8  Використання індивідуального та 

диференційованого підходів для 

розвитку ключових компетентностей 

учнів на уроках математики  

Ікол Н.В. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи 
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9  Формування ключових 

компетентностей учнів на уроках 

математики та в позаурочний час 

засобами інтерактивних технологій 

навчання 

Іванюк Т.М. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

10  Використання хмарних технологій у 

викладанні біології та основ здоров’я 

Кідиба О.В. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи 

11  Формування в учнів навичок 

здорового способу життя через 

заняття спортом 

Шеремет О.І. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

12  Формування в учнів навичок 

здорового способу життя через 

заняття спортом 

Марчук Н.Ю. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

13  Формування  творчих здібностей 

учнів під час роботи гуртка 

Решетнікова 

Т.В. 

Позакласні заходи, 

виступи на засіданнях 

методичної комісії 

14  Розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках трудового навчання засобами 

проектної діяльності 

Хомицька 

Ю.Б. 

Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

15  Упровадження технології STEAM Поніматченко 

Б.Д. 

Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті уроки, 

позакласні заходи   

 
Для того, щоб навчати, учителю самому необхідно постійно 

навчатись. Прагнення до знань, психологічна готовність педагога до 

об'єктивної потреби набувати нових знань протягом своєї педагогічної 

кар'єри є безперечним гарантом його професійного становлення. 
 

Самоосвітня діяльність учителів методичної комісії природничо-

математичних дисциплін (вебінари / курси /лекції ) у 2021-2022 н.р. 
 

Предмет 

 
ПІП учителя Освітня 

платформа 

Дата Тема вебінарів/ курсів/ 

лекцій 

Номер 

сертифікату|«

прослухано» 

Фізика та 

математика 

 

Булах І.О. 

 

Студія EdEra 06.06.21 Фізика. Механіка b9b4cc491efd4b

c597a4ab69e56 

Студія EdEra  13.06.21 Математика. Просто a321aa6c3f6d4b

bc8273477e3d 

ІППО 09.11.21 STEM підхід до навчання у 

школі 

DN 21/22 --

CKTPzn6mFW 

ІППО 15.11.21 Kомп’ютерні симуляції та 

методика їх використання під 

час навчання фізиці 

DN 21/22 –

BRaKFDEhea 

 

ІППО 08.11.21 Реалізація прикладної 

спрямованості шкільного курсу 

математики шляхом 

розв’язування текстових задач 

DN 21/22 – 

fur3h2ZjyE 
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Біологія 

 

Кідиба О.В. 

 

ІППО 21.12.21 Курс тренінгів за Програмою 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти в природничій галузі 

НУШ № 

212227 

 

ГО 

«Прометеус» 

25.01.22 Наука про освіту: що повинен 

знати лідер освітнього стартапа 

f781022cd57e4a

ccba9fe5d1abfd 

Студія EdEra 24.04.22  Про дистанційний та змішаний 

формати навчання 

aeabf39b48ff4ae

3b488b6a552ca 

Інформатика 

 

Дмитренко 

А.В. 

 

ГО 

«Прометеус» 

21.01.22 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: 

нові вимоги і можливості, 

https://courses.p

rometheus.org.u

a:18090/cert/5c4 

ГО 

«Прометеус» 

21.01.22  Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в Інтернеті та на 

телебаченні 

https://courses.p

rometheus.org.u

a:18090/cert/508

b45b81910488c 

ГО 

«Прометеус» 

02.05.22 Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток 

https://courses.p

rometheus.org.u

a:18090/cert/231 

ІППО 21.12.21 НУШ в інформатичній галузі 

 

№213644 

Глєбова О. О. ГО 

«Прометеус» 

11.10.21 Наука про навчання: Що має 

знати кожен учитель? Teachers 

College (Колумбійський 

університет, США) 

269d5bbbb5624

84bacbc7af97dd

0746d 

ГО 

«Прометеус» 

12.10.21 Основи інформаційної безпеки 8d724c9d94914

d9db82255f9 

ГО 

«Прометеус» 

12.10.21 Візуалізація даних 439888d797e14

cf5ad19490921d 

ГО 

«Прометеус» 

12.10.21 Медіаграмотність: практичні 

навички 

c8ab1807502f42

a2856ed67fc30c 

Інститут 

педагогіки 

НАПН 

України 

14.02.22 Методика навчання   

інформатики у 5 класах 

закладів загальної середньої 

освіти за модельною 

навчальною програмою 

«Інформатика 5-6 класи» 

(Завадський І. О. ) 

ІК-558 

ІППО 21.12.21 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти в інформатичній галузі 

НУШ №213402 

Математика 

 

Іванюк Т.М. 

 

ІППО 21.12.21. Курс тренінгів за Програмою 

підвищення кваліфікації 

пед.працівників. 

НУШ№215457 

 

Манько Л.А. 

 

ІППО 22.10.21 Word та Excel у професійній 

роботі вчителя: ефективне 

використання 

В561-488532 

ТОВ  

«На Урок» 

20.11.21 Підвищення кваліфікації 

педагога та самоосвіта 

К-64-488532 

ТОВ  

«На Урок» 

07.10.21 Формування громадянської 

компетентності на уроках 

К-60-488532 

ТОВ  27.10.21 Ситуативні природничі задачі В573--488532 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/5c47066f4fa94fad9be7042f8f9017ac
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/5c47066f4fa94fad9be7042f8f9017ac
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/5c47066f4fa94fad9be7042f8f9017ac
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/508b45b81910488cbb112695d1df2ac8
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/508b45b81910488cbb112695d1df2ac8
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/508b45b81910488cbb112695d1df2ac8
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/508b45b81910488cbb112695d1df2ac8
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«На Урок» 

ГО 

«Прометеус» 

16.12.22 Наука про освіту: Що повинен 

знати лідер освітнього стартапа 

https://courses.p

rometheus.org.u 

Ікол Н. В. ІППО 01.01.22 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти в математичній галузі 

 НУШ 

№213698 

ГО 

«Прометеус» 

04.02.22 Медіаграмотність для освітян cert/2ba432e620

7441848dc87 

ТОВ  

«На Урок» 

27.03.202

2 

Цифрові технології для 

формувального оцінювання в 

НУШ 

«Прослухано» 

 

Фізика Головко Н.В. ТОВ 

«Академія 

цифрового 

розвитку» 

29.11.21 Використання інструментів 

зворотного зв’язку і 

формувальне оцінювання 

ЗВФМ- 

0008 

Географія Корень Л.О. ОП 

«Всеосвіта» 

10.11 21 Конструктор уроків, схвалений 

грифом МОН. Сучасний та 

якісний інструмент для 

навчання 

JQ467189 

ОП 

«Всеосвіта» 

17.11.21 Вебквест в освітньому процесі: 

створення та застосування 

XN 503623 

 

ОП 

«Всеосвіта» 

05.05.22 Організація дистанційного 

навчання в умовах воєнного 

стану:практичний 

інструментарій 

BH023847 

 

ІППО 21.12.21 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти в природничій галузі 

НУШ 212226 

Хореогра-

фія 

Решетнікова 

Т.В. 

ІППО 09.09.21  Безпека життєдіяльності учнів 

на уроках фізичної 

культури(спортивних 

гуртків,секцій) в закладах 

середньої освіти 

DN20-

fNCYmpEREn  

ІППО 28.09.21 Психологічний комфорт 

педагога в освітньому закладі 

DN20-

r9MMRClgFV 

ІППО 08.10.21 Позаурочна діяльність  - 

складова освітнього процесу 

DN20-

ejF9XI6RVV 

Хімія Мища С. М. ГО «Простір 

освіти» 

22.08.21 Про дистанційний та змішаний 

формати навчання 

7511a5b81c9a4

9f4abb7258e1c5

47102 

Трудове 

навчання 

Хомицька 

Ю.Б. 

 

ІППО 21.12.21 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти в контексті Державного 

стандарту базової середньої 

освіти в технологічній галузі 

НУШ №212867 

ОП 

«Всеосвіта» 

24.01.22 Виховні заходи з теми прав 

дитини. Практичні кейси 

«Прослухано» 

ОП 

«Всеосвіта» 

16.02.22 Скарбничка творчого вчителя. 

Вчимося створювати навчальні 

дидактичні матеріали 

«Прослухано» 

https://courses.prometheus.org.u/
https://courses.prometheus.org.u/
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ОП 

«Всеосвіта» 

23.03.22 Конструктор тестів. Надійний 

інструмент для перевірки знань 

Прослухано 

ОП 

«Всеосвіта» 

12.04.22  Цікаві онлайн-сервіси та 

платформи для змішаного та 

дистанційного навчання 

Прослухано 

ОП 

«Всеосвіта» 

11.05.22 Ресурси для забезпечення 

наступності в освітньому 

процесі НУШ 

Прослухано 

 

Учителі методичної комісії презентували свій досвід на освітніх 

онлайн- платформах. 
 

Розробки уроків/презентацій/позакласних заходів/тестів учителів 

методичної комісії, представлені  на освітніх онлайн-платформах 
 

Предмет 

 

ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема 

уроку/презентації/позакласн

ого заходу/тестів 

Серія та 

номер 

сертифікату 

Мате-

матика 

 

 

Манько 

Ліна 

Анатоліївна 

ОП 

«Всеосвіта» 
16.12.21 Теорема про три 

перпендикуляри 

GZ961099 

ОП 

«Всеосвіта» 
16.12.21 Розв'язування логарифмічних 

рівнянь та нерівностей 

№ 

AW704902 
ОП 

«Всеосвіта» 
01.04.22 Математична гра «Морський 

бій» 

QU693045 

ОП 

«Всеосвіта» 
14.10.20 Логарифмічні рівняння та 

нерівності 

RH568126 

Ікол 

Наталія 

Василівна 

ТОВ  

«На Урок» 

04.05.22 Підготовка до діагностичної 

роботи з алгебри у 8 класі. 

Презентація 

ДБ 

2205291901 

ТОВ  

«На Урок» 
04.05.22 Позакласний виховний захід 

для учнів 6 класу "Математика 

проти паління" 

ДБ 

2205291903 

Іванюк 

Тамара 

Миколаївна 

ТОВ  

«На Урок» 
20.11.21 

 

Додавання і віднімання дробів 

з різними  знаменниками. 

Урок 

ДБ 

2111262062 

 
ТОВ  

«На Урок» 
20.11.21 Додавання і віднімання дробів 

з різними  знаменниками. 

Презентація 

ДБ 

2111262067 

Фізика 

 

Головко 

Наталя 

Володи-

мирівна 

ОП 

«Всеосвіта» 
12.11.21 Зміна агрегатних станів. 

Розв’язування графічних задач 

IF 996828 

ОП 

«Всеосвіта» 
12.11.21 Види радіоактивного 

випромінювання 

UO 421058 

Булах 

Ірина 

Олександ-

рівна 

ТОВ  

«На Урок» 
13.10.21 

 

8 квітня - день любителів 

зоопарку. Виховний захід 

ДБ-

2104235138 
ТОВ  

«На Урок» 
28.11.21 Презентація урока-гри 

"Еврика" 

ДБ-

2104235294 
ТОВ  

«На Урок» 
01.12.21 Сценарій спектаклю до 

Нового року 

ДБ-

2104235416 
ТОВ  

«На Урок» 
14.12.21 Презентація урока-гри "Чи 

знаєш ти інформатику" 

ДБ-

2104235296 
ТОВ  

«На Урок» 
14.12.21 Презентація урока-гри з 

інформатики "ЩО? Де? Коли? 

ДБ-

2104235295 
ОП 18.01.22 Кейс-метод у навчанні NK291539 
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«Всеосвіта» 
ОП 

«Всеосвіта» 
18.01.22 Мобільний телефон» з 

використанням методу 

проектів 

RQ297067 

ТОВ  

«На Урок» 
05.02.22 15 квітня - день екологічних 

знань. Виховний захід 

ДБ-

2104236375 

Основи 

здоров’я 

Кідиба 

Оксана 

Василівна 

ОП 

«Всеосвіта» 
11.01.22 Безпека оселі. Презентація HS657288 

ОП 

«Всеосвіта» 
11.01.22 Стихійні лиха. Презентація GA183116 

Інфор-

матика 

 

Дмитренко 

Алла 

Віталіївна 

 

ОП 

«Всеосвіта» 
18.12.21 Візуалізація рядів і трендів 

даних. Іфнографіка 

 

MJ343699 
ОП 

«Всеосвіта» 
02.05.22 Мова програмування Python, 

середовище програмування 

 

QS811999 

Глєбова 

О.О. 

ТОВ  

«На Урок» 
08.12.21 Подорож в Інтернет. 

Презентація 

ДБ-

2112266418 
ТОВ  

«На Урок» 
08.12.21 Конструювання сайтів. 

Правила ергономічного 

розміщення відомостей на 

веб-сторінці 

 

 

ДБ-

2112266417 

Географія Корень 

Лариса 

Олексіївна 

ОП 

«Всеосвіта» 
29.12.21 Методична розробка  

підсумкової контрольної 

роботи з географії за ІІ 

семестр. 6 клас 

LS817299 

ОП 

«Всеосвіта» 
29.12.21 Методична розробка  

підсумкової контрольної 

роботи з географії за ІІ 

семестр. 7 клас 

PI831749 

Трудове 

навчання 

Хомицька 

Юлія 

Борисівна 

ОП 

«Всеосвіта» 
12.12.21 

 

Писанкарство. Орнаменти в 

писанкарстві 

RK 277953 

ОП 

«Всеосвіта» 
16.01.22 В’язання гачком. Основні 

прийоми в’язання гачком. 

Презентація 

GZ035891 

 

ОП 

«Всеосвіта» 
22.01.22 Виготовлення панно 

«Родинний оберіг» 

LH065143 

ОП 

«Всеосвіта» 
10.02.22 Методи 

проектування: 

комбінування 6 клас - тести 

FR246589 

 

 

 Свій досвід роботи вчителі презентували на засіданнях педагогічної 

ради, методичної комісії, науково-практичних семінарах тощо. 
 

 

Теми виступів на засіданнях педагогічних рад, семінарів,                        

науково-практичних конференцій у 2021-2022 н.р. 
 

ПІП учителя Тема виступу 

 

Дата Захід 

Глєбова О.О. Системний менеджмент охорони праці як 

основа створення безпечних умов 

життєдіяльності учасників освітнього 

процесу 

26.10.21 Педрада 
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Хомицька 

Ю.Б. 

Інтеграція видів мистецтв і технологій як 

формування проектно-технологічної і 

предметної компетентності 

26.10.21 Педрада 

Створення ситуації успіху на уроках 

трудового навчання 

14.12.21 

 

Семінар вчителів 

трудового навчання 

Булах І.О. Санітарно-гігієнічне забезпечення 

оптимальних умов життєдіяльності. 

учасників освітнього процесу 

26.10.21 Педрада 

 

Учителі природничо-математичних дисциплін брали активну участь у 

засіданнях методичної комісії, на яких ділилися досвідом роботи над 

складними методичними проблемами. 
 

Теми виступів вчителів на засіданнях методичної комісії                                    

природничо-математичних дисциплін у 2021-2022 н.р. 
ПІП учителя Тема виступу Термін 

засідання 

Манько Л.А. 

 

Математика дистанційно: середня і старша школа 30.08.21 

Чек-лист підготовки вчителя математики у базовій школі 26.10.21 

Глєбова О.В. Створення інтерактивної гри у  KAHOOT 30.08.21 

Використання хмарних технологій у навчальному процесі 26.10.21 

Головко Н.В. Використання хмарних сервісівGoogle для дистанційного 

навчання  

28.12.21 

Мища С.М. Розвиток нейропластичності у дітей на уроках хімії 26.10.21 

Особливості оцінювання учнів в умовах дистанційного 

навчання 

28.12.21 

Корень Л.О. Методичні рекомендації щодо проведення уроків географії 

у 2020-21 н.р. 

30.08.21 

Дистанційне навчання. Проведення уроків  географії в 

умовах карантину 

26.10.21 

Дмитренко 

А.В. 

Сучасні інтернет-ресурси в роботі вчителя: практичний 

аспект 

30.08.21 

Лайфхаки для вчителя: як зробити урок цікавим та 

сучасним 

26.10.21 

Ікол Н.В. Формування мотивації учнів до навчання та самоосвіти 30.08.21 

Порівняння модельної програми «Математика. 5-6 класи» 

(автор Мерзляк А.Г.) та чинної навчальної програми 

26.10.21 

Використання українських орнаментів (вишиванок) в 

процесі вивчення геометричних перетворень 

28.12.21 

Іванюк Т.М. Технологія перевернутого класу 26.10.21 

Диференційований підхід у навчанні математики 28.12.21 

Кідиба О.В. Онлайн-інструменти для дистанційного навчання на уроках 

біології 

30.08.21 

Геймифікація як засіб підвищення мотивації учнів до 

навчання 

28.12.21 

Решетнікова 

Т.В. 

Звіт про роботу гуртка «Ритми планети» 26.10.21 

Вибір стилю спілкування вчителя з учнями 28.12.21 

Хомицька 

Ю.Б. 

Методика вибору творчого проекту на уроках  30.08.21 

Особливості вивчення трудового навчання у 5-9 класах за 

оновленою програмою 

26.10.21 

Формування ціннісних орієнтацій на уроках трудового 

навчання 

28.12.21 
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Поніматченко 

Б.Д. 

Аспекти проведення уроків трудового навчання в онлайн 

режимі 

28.12.21 

Булах І.О. Цікаві онлайн-платформи та особливості їх застосування на 

уроках математики 

30.08.21 

Використання платформи Google classroom у освітньому 

процесі  

26.10.21 

 

 Відкриті уроки – одна з важливих колективних форм організації 

методичної роботи, де педагоги методичної комісії демонструють колегам 

свій позитивний або інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, 

застосування методичного прийому чи інноваційнеого методу навчання. 
 

Відкриті уроки, проведені вчителями методичної комісії 

природничо-математичних дисциплін у 2021-2022 н.р. 
ПІП учителя Тема уроку 

Дмитренко А.В. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. 

Побудова зображення з графічних примітивів. 6-Б клас 

Введення даних. Лінійні алгоритми в Python. 8-Б клас 

Кідиба О.В. 

 

Розвиток опорно-рухової системи людини. Гіподинамія – ворог 

сучасної людини. Рухова активність - основа фізичного здоров’я. 8-

А клас 

Риби. Хрящові риби. Визначальні ознаки будови, біологічні 

особливості, середовище існування. 7-Б клас 

Головко Н.В. 

 

Гармонічні коливання. 11- Б клас 

Коливання. 7-Б клас 

Булах І.О. 

 

Усі дії з натуральними числами. Урок-подорож. 5-Б клас 

Тепловий баланс. Теплові процеси. 8-А клас 

Мішані числа. Урок-гра. 5-Б клас 

Закон Кулона. 8 -Б клас 

Атомна енергетика України. 9-А клас 

Глєбова О.О. 

 

Подорож в Інтернет. 9-А клас 

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації 

документів (текстових, графічних, презентацій). 8-В клас 

Логічні функції if, and, or, not. 9-А клас 

Загрози безпеці інформації в автоматизованих система. 10-Б клас 

Корень Л.О. 

 

Металургія України та Світі. 9-Б клас 

Основні тектонічні структури України. 8-В клас 

Ікол Н.В. 

 

Перетворення графіків функцій. 9-Б клас 

Вектори у просторі. 10-Б клас 

Іванюк Т.М. Тотожні перетворення раціональних виразів. 6-А клас 

Манько Л.А. 

 

Рівняння з двома змінними. Лінійні рівняння з двома змінними. 11-

А клас 

Тригонометричні функції, властивості, графіки. Побудова і 

перетворення графіків тригонометричних функцій. 11-А клас 

Мища С.М. 

 

Моль – одиниця вимірювання кількості речовини. 8-Б клас 

Бензен. Будова та властивості. 10-А клас 

Хомицька Ю.Б. 

 

В’язання гачком. Урок-підсумок «Ну-мо дівчата». 7-Б клас 

Свято українського рушника. 6-А клас 

Захист творчих проектів з теми « М’яка іграшка». 5-А клас 

Шеремет О.І. Гімнастика. 10-А клас 

Марчук Н.Ю. Гімнастика. 10-А клас 
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Активно проводиться вчителями методичної комісії позакласна 

робота, мета якої полягає в задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх 

творчого потенціалу, нахилів і здібностей у царині природничо-

математичних дисциплін. 

 
Позакласні заходи, 

проведені вчителями методичної комісії у 2021-2022 н.р. 
 

ПІП учителя Тема уроку 

 

Дмитренко А.В. Урок-квест  «Інформаційний марафон». 6-А клас 

Квест-гра «Руйнівники фейків». 9-А клас 

Кідиба О.В. 

 

Тренінг на тему "Корисні і шкідливі звички". 8-В клас 

Турнір юних зоологів «Загадки природи» до Всесвітнього дня 

захисту тварин. 7-Б клас 

Головко Н.В. 

 

Фізичний бій. 8-Б клас  

Інтелектуальний марафон. 9-А, 9-Б класи  

Булах І.О. 

 

Урок гра «Подорож у країну натуральних чисел».5-А клас 

Вікторина ерудитів  з  природничих наук. 8-А клас 

Мішані числа. Урок-гра. 5-Б клас 

Гра «Подорож в країну дробів». 8 -Б клас 

Круглий стіл «Фізичні дослідження і дослідники?» 9 класи 

Веб-квест «Електричне поле». 8-Б клас 

Турнір веселих фізиків. 9 класи 

Урок-гра «Що? Де? Коли?». 5-Б клас 

Квест з математики "Бій кмітливих". 5-А клас 

Глєбова О.О. 

 

Ok, Google! Навчання, розваги, відпочинок 

Гра «Еврика» 

День безпечного інтернету 

Веб-квест «Подорож в країну Excel» 

Інтелектуальний батл «Гра ерудитів» 

Корень Л.О. 

 

Декада географії та  краєзнавства «Таємниця третьої планети» 

Конкурс кросвордів та ребусів «Географічний калейдоскоп». 5-8 

класи 

Ікол Н.В. 

 

Конкурс «Битва мудреців». 9-Б клас 

Інтелектуальний калейдоскоп «Професії та математика».10-Б клас 

Гра «Математичні розваги. 6-А клас 

Математичне КВК «Задачі минулих епох».8-А клас 

Іванюк Т.М. Виховний захід «Математика проти паління». 6-Б клас 

Манько Л.А. 

 

Пізнавальна гра  «Пограємо в математику». 7 клас 

Пізнавальна гра "Математична мозаїка". 8 - 11 класи 

Мища С.М Хімічний марафон. 9-А, 9-Б класи 

Хомицька Ю.Б. 

 

Майстер-клас «Виготовлення новорічної прикраси «Декоративна 

свічка».  5-9 класи  

Виставка творчих робіт учнів «Чарівний світ майстерності» 

Шеремет О.І.,  

Марчук Н.Ю. 

Змагання з футболу присвячені Дню фізкультурника 

Змагання з легкої атлетики «Веселі старти» . 6-А, 6-Б класи 

Змагання з легкої атлетики «Веселі старти» . 7-А, 7-Б класи 

Турнір з волейболу. 8 – 11 класи 

Змагання з волейболу. 10-А,  10-Б класи 

https://naurok.com.ua/vihovna-godina-na-temu-korisni-i-shkidlivi-zvichki-18808.html
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Комплекс вправ з  ранкової гімнастики "Ми за здоровий спосіб 

життя". 7-Б клас 

Решетнікова Т.В. 

 

Виступ на лінійці 1-го вересн 

Концерт до дня Вчителя 

Концерт до Дня Святого Миколая 

Підготовка танцювальних номерів до свята Весни 

Концерт  «Гімназійна весна» 

Свято останнього дзвоника 

 

Кількісний аналіз  

написання гімназистами творчих робіт під керівництвом 

 учителів-предметників на кафедрі природничо-математичних 

дисциплін 2021-2022 н.р. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя 8-11 

класи 

1  Корень Л.О. 26 

2  Рись А.А.  

3  Кідиба О.В.  

4  Мища С.М. 15 

5  Головко Н.В. 9 

6  Булах І.О. 7 

7  Дмитренко А.В. 6 

8  Глєбова О.О. 4 

9  Манько Л.А.  

10  Кайнова В.В.  

11  Хомицька Ю.Б. 4 

12  Шеремет О.І. 1 

13  Іванюк Т.М.   

14  Ікол Н.В. 6 
 

Результати  

районного етапу захисту науково-дослідницьких робіт за 2018-2022 рр. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 21/2022н.р. 

Кількість 

призерів 

районного 

етапу за 5 років 

1  Рись А.А. Біологія  2 16 

2  Кідиба О.В. Біологія   

3  Іванюк Т.М. Математика   

4  Корень Л.О. Географія   3 

5  Мища С.М. Хімія   1 

6  Головко Н.В. Фізика   2 

7  Манько Л.А. Математика    

8  Булах І.О. Фізика 2 2 

9   Математика    
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10  Ікол Н.В. Математика   

11  Дмитренко А.В. Інформатика   
 

 

Результати  

міського етапу захисту науково-дослідницьких робіт за 2015-2021 рр. 

 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 21/2022н.р. 

Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 5 років 

1 Рись А.А. Біологія  2 15 

2 Корень Л.О. Географія    

3 Манько Л.А. Математика    

4 Головко Н.В. Фізика   1 

5 Мища С.М. Хімія   

7 Ікол Н.В. Математика   

8 Дмитренко А.В. Інформатика   

 

Результати  

районного етапу предметних олімпіад за 2021-2022 н. р. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

призерів 

районного етапу 

за 21/2022н.р. 

Кількість 

призерів 

міського етапу 

за 21/2022н.р. 

1  Рись А.А. Біологія    

2  Кідиба О.В. Біологія   

3  Іванюк Т.М. Математика 1 1 

4  Корень Л.О. Географія    

5  Мища С.М. Хімія    

6  Головко Н.В. Фізика  1  

7  Булах І.О. Фізика 3 2 

8  Манько Л.А. Математика  1 1 

9  Дмитренко А.В. Інформатика  1  

10  Глєбова О.О. Математика    

11  Ікол Н.В. Математика   

 

На високому рівні в цьому навчальному році працювала методична 

комісія іноземних мов. Ураховуючи науково-методичну тему МК 

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 

МК були спрямовані на впровадження нових методик та технологій 



38 

 

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 у 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 МК заслухано звіти вчителів щодо роботи 

над обраними методичними темами та педагогів, які атестувалися. Крім 

того, членами МК було проаналізовано рівень знань та вмінь учнів, 

результати олімпіад, написання і захисту пошуково-дослідницьких робіт 

МАН, участь у Всеукраїнських творчих конкурсах.  

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 МК іноземних мов  у 2021-2022 н.р. була творчою 

і насиченою, ефективною і результативною. 

Методична комісія протягом року працювала над науково-

методичною темою «Використання новітніх технологій та методів 

навчання, формування умов внутрішніх спонукань до навчальної діяльності 

учнів на уроках іноземних мов».     

         Тема роботи методичної комісії тісно пов’язана із науково-

методичними темами вчителів та інноваційними педагогічними 

технологіями, які вони застосовують на практиці під час вивчення 

іноземних мов.  
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Інформація  

про методичні теми та їх упровадження вчителями методичної комісії 
 

№ 

з/п 

Методична тема ПІБ учителя Прогнозовані результати 

1  Застосування технологій критичного 

мислення для реалізації особистісно 

орієнтованого навчання на уроках 

іноземної мови 

Котовська А.А. Виступи на педагогічних 

радах, семінарах 

2  Інноваційні технології та інтерактивні 

методи навчання на уроках англійської 

мови 

Камінська – 

Клецкова 

Я.Ю. 

Виступи на педагогічних 

радах, семінарах, відкриті 

уроки 

3  Самореалізація особистості шляхом 

упровадження інтерактивних методів 

роботи в освітній процес на уроках 

іноземної мови 

Осипенко К.Л. Виступи на педагогічних 

радах, семінарах, відкриті 

уроки 

4  Інтерактивні технології як засіб 

підвищення ефективності сучасного 

уроку 

Михайлишина 

О. П. 

Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

відкриті 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 

6  Самореалізація особистості шляхом 

упровадження інтерактивних методів 

роботи в освітній процес на уроках 

англійської мови 

Заболотня О.О. Виступи на педагогічних 

радах, засіданнях 

методичної комісії, 

семінарах, відкриті 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 

методичної комісії, 

конференціях, відкриті 

уроки 

8  Розвиток умінь усного монологічного 

мовлення на уроках англійської мови 

Пащенко Н.В. Виступи на педрадах, 

семінарах, відкриті уроки 

9  Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності учня на 

засадах діяльнісного та особистісно 

орієнтованого підходів 

Кривошея С.В. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

семінарах, відкриті уроки 

10  Використання інтерактивних методів 

навчання для розвитку креативної 

особистості на уроках англійської мови 

Шостак В.О. Виступи на засіданнях 

методичної комісії, 

семінарах, відкриті уроки 

11  Формування мовленнєвої компетенції 

учнів шляхом застосування 

інтерактивних форм роботи на уроках 

англійської мови 

Матвієнко Х.В. Відкриті уроки, виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 

12  Використання автентичних матеріалів на 

уроці французької мови як засіб 

реалізації комунікативно орієнтованого 

підходу до навчання 

Селютіна М.К. Відкриті уроки, виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 

13  Методи навчання діалогічного мовлення 

на уроках німецької мови 

Камишанська 

О.В. 

Відкриті уроки,виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 
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14  Формування комунікативної компетенції 

на уроках німецької мови шляхом 

використання інноваційних технологій 

Огер О.В. Відкриті уроки, виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 

15  Розвиток діалогічного мовлення засобами 

інтерактивного навчання 

Бєлова О.І. Відкриті уроки, виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 

16  Використання методу проектів на уроках 

англійської мови 

Куксінська  

М.Ю. 

Відкриті уроки,виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 

17  Використання мультимедійних засобів 

навчання на уроках англійської мови 

Михлик Т.В. Відкриті уроки, виступи 

на засіданнях методичної 

комісії 
 

      Упродовж  навчального року вчителі методичної комісії брали  участь у 

вебінарах для отримання актуальної і корисної інформації, освоєння нових 

технологій з метою самовдосконалення та підвищення кваліфікації. 

 

Самоосвітня діяльність учителів методичної комісії                               

іноземних мов (вебінари / курси /лекції ) у 2021-2022 н.р. 
 

Предмет 

 

ПІП 

учителя 

Освітня 

платформа 

Дата Тема вебінару/курсів/ 

лекції 

Номер 

сертифікату/ 

«прослухано» 

Англійська 

мова 

Котовська 

А.А. 

ІППО 05.09.21 Основи медіаграмотності DN20-

dTPhOs7L4F 

10.10.21 Елементи коучингу-

самоменеджменту на 

допомогу педагогу 

DN20-

VkplDOmYcl 

16.10.21 Суб’єктивність вчителя в 

об’єктивних умовах 

освітньої системи 

DN20-

ACyDhy38 X 

 

ГО 

Рrometheus 

12.12.21 Медіаграмотність для 

освітян 

Прослухано 

 Камінська – 

Клецкова 

Я.Ю. 

ТОВ 

«НаУрок» 

20.09.21 Сучасні інтернет-ресурси 

для організації ефективного 

навчання 

К49-1469387 

ТОВ               

«На Урок» 

21.09.21 НУШ - особливості 

організації освітнього 

процесу 

К51-1469387 

ГО 

Рrometheus 

21.11.21 Дизайн-мислення в школі Прослухано 

Осипенко 

К.Л. 

ГО 

Рrometheus 

26.10.21 

 

Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти 

Прослухано 

Михайли-

шина О. П. 

ТОВ  

«На Урок» 

 

17.10.21 Сучасні інтернет-ресурси 

для організації ефективного 

навчання 

К49-55865 

22.10.21 Критичне мислення: 

розвиваємо і вдосконалюємо 

K58-55865 

23.10.21 Формування громадянської 

компетентності на різних 

уроках 

K60-55855 

ОП 

«Всеосвіта» 

18.12.21 

 

Сучасні світові практики 

впровадження 

медіаграмотності на уроках 

англійської мови 

LR28745 
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Шумакова 

С.М. 

ТОВ  

«На Урок» 

 

02.09.21 Професійний розвиток 

вчителів англійської мови 

К53-10119654 

05.09.21 Сучасні тенденції у 

викладанні англійської мови 

К63-1019654 

09.09.21 Навчальний рік 2021-2022. 

Нові можливості для 

навчання 

 

 

К57-1019654 

 

16.11.21 Дистанційне навчання : 

інструмени «На Урок» для 

організації ефективної 

роботи 

В584-1019654 

Жубинська 

М.І. 

ТОВ  

«На Урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.21 Здорова гімнастика-

здоровий відпочинок для 

очей 

В443-1008976 

22.10.21 Розвиток критичного 

мислення учасників 

освітнього процесу засобами 

проектного навчання 

В444-1008976 

27.11.21 Онлайн-дошка - допоміжний 

інструмент у роботі педагога 

В40-1008976 

 

09.09.21 Навчальний рік 2021-2022. 

Нові можливості для 

навчання 

К57-1008976 

 

05.12.21 Розвиток критичного, 

логічного та креативного 

мислення 

К46-1008976 

 

Кривошея 

С.В. 

ГО 

Рrometheus 

15.10.21 Упровадження інновацій у 

школах 

В349-1023668 

Шостак В.О. British 

Council 

 

05.10.21 Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

англійської мови 5-9 класів 

Прослухано 

21.11.21 Навчання англійської мови у 

5-9 класах 

Прослухано 

Заболотня 

О.О. 

ГО 

Рrometheus  

15.11.21 Упровадження інновацій в 

школах 

56c57d65b9934

baab35ccae8d1d

a29 

Куксінська 

М.Ю. 

ІППО 03.11.21 Як навчатися DN21|22-

Ohs6keb91v 

10.11.21 Викладаємо граматику 

креативно 

DN21|22-

XIcofon1oO 

15.11.21 Вивчаємо англійську через 

пісні 

DN21|22-

k52Uw60MHI 

28.04.22 Мовна компетентність як 

частина міжкультурної 

комунікації 

DN21|22-

EQRYuH1BWL 

28.04.22 Позаурочна діяльність - 

складова освітнього процесу 

DN21|22-

TEgBFUcDrM 

28.04.22 Методика навчання лексики 

на уроках англійської мови 

DN21|22-

1oSnbpEVAz 

Бєлова О.І. ТОВ EdEra 

 

21.11.21 Домедична допомога Прослухано 

28.11.21 Недискримінаційний підхід 

у навчанні 

Прослухано 

Пащенко ІППО 16.09.21 Елементи коучингу в освіті СПК 2342 
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Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ EdEra 18.09.21 ІЗІ ЗНО. Англійська мова А14010425b5d4

f908e92d36d94 

КПК 

PROTEACH 

20.10.21 Викладання слів та висловів 

ситуативного мовлення 

DE-88-3009-

2118-23777 

ОП 

«Всеосвіта» 

05.11.21 Професійне зростання 

педагога: нові можливості та 

інструменти 

QS797939 

 

Certiport 

 

19.11.21 Переваги використання 

інформаційно-

комунікативних технологій в 

освіті 

DE-87-

03112112-

23777 

05.12.21 Професійний розвиток 

учителя з компаніями 

Дентернал Едюкейшн та 

Майкрософт 

DE-87-

031121112-

23777 

ТОВ ПЗО 

Лондонська  

школа 

англійської 

мови 

10.11.21 Real Life Higher Прослухано 

Матвієнко 

Х.В. 

 

 

ІППО 

 

25.10.21 Емоційний інтелект: 

знайомий незнайомець 

DN21|22-

EJEkTF8Rut 

31.11.21 Використання проектних 

технологій у роботі педагога 

DN21|22-

vFmDs1XmDr 

Михлик 

Т.В. 

ІППО 23.10.21 Оцінювання без 

знецінювання 

46661f2c-b46d-

4d44-9edc 

Французька 

мова 

Селютіна 

М.К. 

ІППО  30.10.21 Розвиток соціокультурної 

компетентності вчителів 

французької мови у процесі 

вивчення давньої художньої 

культури Франції 

DN20-

KsXZnxew1Q 

09.11.21 Основні засади виховання DN20 –

HDObcQxhL7  

ТОВ  

«На Урок» 

 

12.11.21 Використання онлайн-тестів 

під час дистанційного 

навчання 

В370-144922 

10.12.21 Сучасні інтернет-ресурси 

для організації ефективного 

навчання 

К49-144922 

20.04.22 Проектний метод навчання ОК3-144922 

Німецька 

мова 

Камишансь-

ка О.В. 

ГО 

Рrometheus  

09.09.21 Упровадження інновацій у 

школах 

Прослухано 

ГО 

Рrometheus  

26.10.21 

 

Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти 

Прослухано 

ОП 

Znanij.net 

14.04.22 Навчання німецької мови в 

умовах Нової української 

школи у 5-6 класах 

 CE 

001931220414 

Огер О.В. ТОВ  

«На Урок» 

18.09.21 Безпечний інтернет для 

учнів та освітян 

К44-835392 

21.10.21 Сучасні інтернет-ресурси 

для організації ефективного 

навчання 

К49-835392 

IT Teacher 18.11.21 Якісна співпраця в 

освітньому середовищі. 

Цифрові інструменти для 

дистанційного навчання 

395918551194 

ОП 28.01.22 Навчання німецької мови в CE 
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Znanij.net умовах Нової української 

школи в 5-6 класах 

001097220128 

 

          Учителі методичної комісії творчі люди, які постійно удосконалюють 

свій професійний рівень і готові поділитися ним із своїми колегами, 

учителями іноземних мов на освітніх онлайн-платформах та отримати 

відповідний сертифікат про публікацію. 
 

Розробки уроків/презентацій/позакласних заходів/тестів учителів 

методичної комісії, представлені  на освітніх онлайн-платформах 
 

Предмет 

 

ПІП учителя Освітня 

платформа 

Дата Тема 

уроку/презентації/позаклас

ного заходу/тестів 

Серія та 

номер у/ 

 

Англійська 

мова 

Камінська – 

Клецкова 

Я.Ю. 

 

ТОВ  

“На Урок” 

14.10.21 Урок " Teaching Collocations 

with Do and Make" 

ДБ-

2104236723 

ТОВ  

“На Урок” 

15.11.21 Урок "Conditional sentence 

type 1" 

ДБ-

2104236859 

Осипенко К.Л. ОП  

«Всеосвіта»   

15.11.21 Урок «Злочини» JY158063  

15.11.21 Урок «Відмінне написання 

листа» 

 RU691022 

15.11.21 Урок «Персональний 

годинник» 

 LS525884 

15.11.21 Урок «Художники .Види 

мистецтв» 

XX988220  

15.11.21 Урок «Подорожі та 

транспорт» 

 HC151187 

Михайлишина 

О. П. 

ТОВ  

“На Урок” 

14.09.21 

 

Тренувальні завдання 

«Умовні речення» 

 ДБ-

2104236809 

11.11.21 Інтерактивні онлайн-тести  ТСІ-55865 

Жубинська 

М.І. 

ТОВ  

“На Урок” 

12.11.21 Урок «Кіно в нашому житті»  ДБ-

2111259943 

16.11.21 Урок «Їжа»  ДБ-

2111260826 

Заболотня О.О. ОП 

«Всеосвіта» 

15.11.21 Тестові завдання з теми 

«Суфікси при утворенні 

іменників» 

 HV503174 

15.11.21 Урок “Mагазини та 

покупки” 

 LY960160 

Шумакова 

С.М. 

ОП 

«Всеосвіта» 

11.11.21 

 

Урок  «Англомовна 

література» 

 ИІ832962 

 

15.11.21 Урок «Змінюємо світ. 

Діємо» 

ТМ860279 

 

Пащенко Н.В. ТОВ “На 

Урок” 

27.10.21 Сценарій інсценізації за 

мотивами п’єси У.Шекспіра 

«Сон вулітню ніч» 

ДБ-

2110254854 

ОП 

«Всеосвіта» 

27.10.21 Підсумковий тест до 2 блоку 

Oxford Solutions Pre-

Intermediat 

ZT137482 

 

09.11.21 Проміжний тест до блоку 3 

Oxford Solutions Pre-

Intermediat 

OA733562 

 

09.11.21 Підсумковий тест до 2 блоку 

Oxford Solutions Intermediat 

YD163619 

 

Куксінська 

М.Ю. 

ТОВ  

“На Урок” 

04.06.21 Урок «Міста Британії та 

України» 

 ДБ-

2106242378 
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04.08.21 Урок «Вільний час»  ДБ-

2108244998 

29.04.22 Вікторина «Світ навколо 

нас» 

 ДБ-

2204291494 

Кривошея С.В. ТОВ  

“На Урок” 

17.11.21 Урок «Удома і не тільки» ДБ-

2004171351 

17.11.21 Урок «Про себе. Мої друзі, 

моя родина. Зовнішність. 

Риси характеру» 

ДБ-

2004171352 

Шостак В.О. ОП 

«Всеосвіта» 

15.11.21 Тест «Умовні речення» для 

10 класу 

ОН-611346 

15.11.21 Урок «Дикий світ. Тварини» IJ-500613 

Матвієнко Х.В. ТОВ  

“На Урок” 

19.11.21 Сценка «Великдень» для 

учнів 3-4 класів 

 ДБ-

2111261773 

19.11.21 Тест «Теперішній простий 

час» 

 ДБ-

2111261772 

19.11.21 Урок «Садівництво»  ДБ-

2111261774 

19.11.21 Доповідь «Створення 

ситуації успіху» 

 ДБ-

2111261777 

Михлик Т.В. ТОВ  

“На Урок” 

16.11.21 Урок «Час для ланча»  ДБ-

2111261115 

16.11.21 Урок «Тваринки та мої 

друзі» 

 ДБ- 

2111261083 

Фран-

цузька 

мова 

Селютіна М.К. ТОВ  

“На Урок” 

28.09.21 Тест на визначення рівня 

володіння французькою 

мовою 

ДБ210222567

3 

05.10.21 Лексичний тест з теми 

"Дозвілля. Читання у моєму 

житті" 

 ДБ-

2104235171 

07.11.21 Тест з французької мови ТСІ-144922 

05.02.22 

 

Урок «Здоров’я людини. У 

лікаря» 

ДБ-

2106243477 

25.04.22 Лексико-граматичний тест з 

французької мови 

 ДБ-

2204291510 

29.04.22 Урок "Bon voyage" 

("Подорож") 

 ДБ-

2202279854 

Німецька 

мова 

Камишанська 

О.В. 

ТОВ  

“На Урок” 

 

 

17.11.21 

 

Урок «Ми хочемо добре 

вчитися»  

VG-094874 

17.11.21 Урок «Мої тварини» EH-267684 

17.11.21 Сценарій позакласного 

заходу «Зимова казка»  

RB-176209 

Огер О.В. ТОВ  

“На Урок” 

 

19.11.21 Урок «Спорт » ДБ-

2102223935 

19.11.21 Урок «У школі» ДБ-

2102223087 

20.12.21 Урок «Смачного» ДБ- 

2102223325 
 

Свої педагогічні знахідки вчителі іноземних мов представляють на 

засіданнях методичної комісії, що надає можливість кожному бути почутим 

колегами, створює умови для реалізації права педагогів відкрито 

висловлювати свої ідеї і їх аргументувати, обмінюватися думками та 

виробляти продуктивні колективні рішення.   
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Теми виступів учителів на засіданнях методичної комісії                                    

іноземних мов у 2021-2022 н.р. 
 

ПІП учителя Тема виступу Термін 

засідання 

Камінська – 

КлецковаЯ.Ю. 

- Методичні рекомендації щодо викладання іноземних 

мов у 2021-22 навчальному році. 

- Розробка календарно-тематичного планування. 

- Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у  

нових програмах 

30.08.21 

Аналіз результатів роботи учителів іноземних мов згідно з 

праном роботи методичної комісії 

26.10.21 

Аналіз результатів роботи учителів іноземних мов за 

поточний період згідно з праном роботи методичної комісії 

28.12.21 

 

Осипенко К.Л. Навчально-методичний супровід навчального процесу. 

Знайомство вчителів з новітніми технологіями педагогічної 

діяльності 

30.08.21 

Підготовка до позакласного заходу «Зима. Новий рік. 

Різдво» (декламування віршів) 

26.10.21 

 

Результати зрізу знань учнів 10-х класів з іноземних мов 28.12.21 

Михайлишина О. П. Підготовка до позакласного заходу «Зима. Новий рік. 

Різдво» (декламування віршів) 

26.10.21 

 

Тематика завдань та алгоритм виконання завдань щодо 

підготовки до ЗНО учнів 10, 11-х класів 

26.12.21 

Жубинська М.І. Створення та використання на практиці тестів у форматі 

ДПА  

30.08.21 

Використання е-підручників на уроках англійської мови 26.10.21 

Застосування інтерактивних технологій як один із способів 

підвищення ефективності сучасного уроку іноземної мови 

28.12.21 

Заболотня О.О. Управління е-навчання у міжкультурному просторі 30.08.21 

Використання е-підручників на уроках англійської мови 26.10.21 

Шумакова С.М. Використання творчих завдань з метою активізації 

взаємного обміну учнями 

26.10.21 

Підготовка до лінгвістичного марафону 28.12.21 

Пащенко Н.В. Упровадження сучасних підходів навчання для організації 

парної роботи з опорою на наочність на уроках іноземної 

мови 

30.08.21 

Застосування інтерактивних методів навчання, 

комунікативних, проектних завдань, ефективна організація 

парної та групової роботи з метою підвищення та розвитку 

мовлення 

26.10.21 

Кривошея С.В. Пріоритетні орієнтири розвитку іншомовної освіти в 

контексті компетентнісного підходу 

30.08.21 

Технологія розвиваючого навчання 28.12.21 

Шостак В.О. Створення та використання на практиці тестів у форматі 

ЗНО 

30.08.21 

Формування комунікативної компетентності засобами 

інтерактивних технологій на уроках англійської мови 

26.10.21 

 

Самореалізація особистості шляхом упровадження 

інтерактивних методів роботи в навчально-виховний 

процес на уроках англійської мови 

28.12.21 

Матвієнко Х.В. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу 30.08.21 
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учнів 4-го класу «Нової української школи» 

Технологія створення ситуації успіху на уроках англійської 

мови в початковій школі 

26.10.21 

 

Розробка пакету завдань для моніторингу результатів рівня 

знань учнів 1-4 класів 

28.12.21 

 

Селютіна М.К. Інтерактивні технології навчання учнів французької мови 

для розвитку критичного мислення  

30.08.21 

Удосконалення процесів пам’яті на уроках французької 

мови 

26.10.21 

 

Етапи формування критичного мислення на уроках 

французької мови 

28.12.21 

 

Камишанська О.В. Виконання різних видів завдань  на уроках німецької мови 26.10.21 

Використання інтерактивних методів навчання німецькій 

мові під час школи повного дня 

28.12.21 

Огер О.В. Особливості вивчення другої іноземної мови 30.08.21 

Технологія формування творчої особистості під час 

проектної діяльності учнів на уроках німецької мови 

26.10.21 

 

Калейдоскоп педагогічної діяльності вчителя німецької 

мови 

28.12.21 

 

Бєлова О.І. Розвиток діалогічного мовлення засобами інтерактивного 

навчання  

30.08.21 

Розвиток комунікативних здібностей 28.12.21 

Куксінська  М.Ю. Проектна робота при виконанні домашніх завдань з 

англійської мови 

26.10.21 

Використання методу проектів на уроках англійської мови 28.12.21 

Михлик Т.В. Застосування навчальної гри як засобу розвитку 

пізнавальних інтересів учнів 

30.08.21 

Застосування сучасних методів для парної і групової 

роботи учнів 

28.12.21 

 

Відкриті уроки для членів методичної комісії – це засіб поширення 

інноваційного досвіду. Вони допомагають спільно визначити та на 

конкретних прикладах показати, які методи, прийоми й педагогічні засоби 

доцільно використати при вивченні найбільш складних тем програми, як 

краще та ефективніше використати на уроках технічні засоби навчання, як 

організувати та провести лабораторно-практичні роботи, як при 

мінімальних затратах навчального часу досягти ефективного засвоєння 

учнями нового навчального матеріалу, як вчити учнів думати, робити 

висновки тощо. 
 

Відкриті уроки, проведені вчителями іноземних мов, які проходили 

атестацію у 2021-2022 н.р. 
 

ПІБ 

учителя 

Предмет Тема відкритого уроку Клас Дата 

Огер О.В. Німецька мова Спорт 8-Б 19.10.21 

Допомога по господарству 8-В 23.11.21 

Знавці німецької мови 6-А 19.01.22 

Одяг 8-Б 15.02.22 

Позакласна виховна робота з іноземниї мов спрямована на 

закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення 



47 

 

кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є 

вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, 

організація дозвілля, культурного відпочинку. 

У цьому навчальному році вчителі МК 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 9-11 класів (гімназійний, 

районний та міський тури); 

 декаді іноземних мов. 
 

Позакласні заходи, проведені вчителями методичної комісії                          

інохемних мов протягом 2021-2022 н.р. 
 

ПІП учителя Дата Назва заходу, клас 

 

Котовська 

А.А. 

 

17.01.22 Конкурс найкращего декламатора англійської поезії (10-А) 

13.01.22 Захід «У світі поезії» (8-Б клас) 

Камінська-

Клецкова 

Я.Ю. 

 

10.01 – 

21.01.22 

Организація 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») (5-11 класи) 

21.01.22 Конкурсу газет «Іноземні мови в сучасному світі» (5-11 класи) 

10.01.22 Захист учнівських проектів: «Мій блог-меню» (5-Б клас) 

10.01.22 Урок-презентація :Лист собі у майбутнє» (7-А клас) 

11.01.22 Урок-обговорення :Любов у повітрі» (10-Б клас) 

12.01.22 Вікторина: «Знавці англійської мови» (7-А клас) 

20.01.22 Вікторина: «Найрозумніший» (11-А клас) 

20.01.22 Конкурс виразного читання віршів «Поетичні мелодії» (5-Б 

клас)  

Осипенко К.Л. 

 

20.01.22 Вікторина «Ми любимо англійську» (11-Б клас) 

11.01.22 Урок-змагання «Funny English» (10-Б клас) 

19.01.22 Урок-змагання «Funny English»  (8-В, 8-А класи) 

21.01.22 Урок-обговорення «Дивовижний світ творчості англомовних 

письменників та поетів» (8-А клас) 

Михайлишина 

О.П. 

 

13.01.22 Вікторина «Англомовний світ» (8-Б клас) 

14.01.22 Вікторина «Англомовний світ» (8-В клас) 

12.01.22 Конкурс юних поетів «Перша сходинка» (5-А клас) 

18.01.22 Вікторина «The Cleverest» (10-Б клас) 

19.01.22 Конкурс виразного читання віршів «Коли душа співає» (5-А 

клас) 

Жубинська 

М.І. 

 

13.01.22 Конкурс віршів «Зимова казка» (7-Б клас) 

14.01.22 Вікторина «Цікава англійська мова» (9-Б клас) 

19.01.22 Конкурс виразного читання віршів « Коли душа співає» (6-Б 

клас) 

Селютіна 

М.К. 

 

14.01.22 Вікторина «Весела французька» (9-А клас) 

13.01.22 Конкурс зимової поезії «Феєрія барв» (9-Б клас) 

18.01.22 Брей-ринг «Знавці французької мови» (8-А, 8-Б, 8-В класи) 

21.01.22 Виставка стіннівок, присвячена Декаді іноземних мов (5-6 

класи) 

Шостак В.О. 13.01.22 Конкурс віршів «Зимова казка» (7-Б клас) 

14.01.22 Вікторина «Найрозумніший» (9-А клас) 
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17.01.22 Конкурс найкращого декламатора англійської поезії (10-А 

клас) 

17.01.22 Конкурс «зимова поезія» (10-А клас) 

20.01.22 Вікторина: «Найрозумніший» (11-А клас) 

19.01.22 Конкурс знавців англійської мови (11-А клас) 

Кривошея С.В 

 

13.01.22 Конкурс віршів «Зимова казка» (7-Б клас) 

14.01.22 Вікторина «Найрозумніший» (9-А клас) 

14.01.22 Вікторина «Цікава англійська мова» (9-Б клас) 

20.01.22 Вікторина «Найрозумніший» (11-А клас) 

20.01.22 Конкурс проектів (11-Б клас) 

Куксінська 

М.Ю. 

 

19.01.22 Конкурс виразного читання віршів « Коли душа співає» (7-А 

клас) 

12.01.22 Вікторина «Знавці англійської мови» (7-А клас) 

14.01.22 Вікторина «Well done, folks» (6-А клас) 

19.01.22 Конкурс виразного читання віршів «Коли душа співає» (5-А 

клас) 

Шумакова 

С.М. 

 

11.01.22 Співаємо англійською (5-А клас) 

14.01.22 Вікторина «Well done, folks» (6-А клас) 

19.01.22 Конкурс виразного читання віршів « Коли душа співає» (6-Б 

клас) 

12.01.22 Вікторина «Знавці англійської мови» (7-А клас) 

17.01.22 Вікторина «Англійська для розваг» (5-Б клас) 

21.01.22 Урок-оюговорення «Дивовижний світ творчості англомовних 

письменників та поетів»  (8-А клас) 

Заболотня 

О.О. 

 

20.01.22 Конкурс виразного читання віршів «Поетичні мелодії» (5-Б 

клас) 

19.01.22 Конкурс виразного читання віршів «Коли душа співає» (5-А 

клас)- 

14.01.22 Вікторина «Найрозумніший» (9-А клас) 

17.01.22 Конкурс проектів «Планета у небезпеці» (8-Б клас) 

Камишанська 

О.В. 

 

12.01.22 Конкурс презентацій «Різдво» (6-А, 6-Б класи) 

13.01.22 Вікторина « Німеччина»  (5-А, 5-Б класи) 

14.01.22 Вікторина « Німеччина» (9-Б клас) 

Камишанська 

О.В. 

 

12.01.22 Конкурс презентацій «Різдво» (6-А, 6-Б класи) 

13.01.22 Вікторина « Німеччина»  (5-А, 5-Б класи) 

14.01.22 Вікторина « Німеччина» (9-Б клас) 

Бєлова О.І. 

 

11.01.22 Конкурс  « Співаємо англійською мовою» (3-А, 3-Б, 3-В класи) 

12.01.22 Урок-гра «Весела абетка» (1-А, 1-Б, 1-В класи) 

14.01.22 Конкурс декламування віршиків «Перша сходинка у поезіі» (2-

А клас) 

 14.01.22 Вікторина «Цікава англійська мова» ((-Б клас) 

14.01.22 Вікторина «Найрозумніший» (9-А клас) 

 19.01.22 Англомовна вікторина “Around the English-speaking countries” 

(4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г класи) 

14.01.22 Розвиваюча гра “Complete your ABC”  (2-А, 2-Б, 2-В класи) 

20.01.22 Вікторина «Англомовні країни» (3-А, 3-Б класи) 

Матвієнко 

Х.В. 

 

12.01.22 Вікторина «Моя родина» (2-Б, 2-В класи) 

13.01.22 Інтелектуальна гра «Найрозумніший» (4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г класи) 

14.01.22 Створюємо та оформлюємо газети «Цікава англійська» (4-А, 4-

Б,              4-В, 4-Г класи) 

17.02.22 Конкурс віршів (3-В клас) 

18.12.22 Конкурс скоромовок (1-А, 1-Б, 1-В класи) 



49 

 

 

Важливою складовою діяльності вчителів методичної комісії 

іноземних мов є науково-дослідницька роботи учнів 8-11 класів. 

 

Кількісний аналіз 

написання гімназистами творчих робіт під керівництвом 

учителів методичної комісії іноземних мов 

2021-2022 н.р.  (гімназійний етап) 
№ 

п/п 

ПІБ учителя 9-11 класи 

Кіль-ть  

учасників 

Кіль-ть 

переможців 

1 Котовська А.А. 7 5 

2 Камінська –Клецкова Я.Ю. 22 17 

3 Осипенко К.Л. 15 12 

4 Михайлишина О. П. 8 4 

5 Жубинська М.І. 18 6 

6 Пащенко Н.В. 12 4 

7 Кривошея С.В. 22 11 

8 Шостак В.О. 31 12 

9 Заболотня О.О. 10 3 

10 Селютіна М.К. 12 3 

11 Камишанська О.В. 7 4 
 

Результати ІІ (районного) етапу  

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

за 2018-2022 рр. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

районного етапу за 

21/2022н.р. 

Кількість призерів 

районного етапу за 

5 років 

1 Котовська А.А. Англ. мова 1 5 

2 Камінська-Клецкова Я.Ю. Англ. мова 1 28 

3 Селютіна М.К. Франц. мова 1 18 

5 Жубинська М.І. Англ. мова 1 20 

6 Камишанська О.В. Нім. мова 1 6 

7 Кривошея С.В. Англ. мова 2 16 

9 Шостак В.О. Англ. мова 1 5 

10 Осипенко К.Л. Англ. мова 4 8 

11 МихайлишинаО.П. Англ. мова 1 6 
 

Результати ІІІ (міського) етапу  

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  

за 2018-2022 рр. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

міського етапу за 

21/2022н.р. 

Кількість призерів 

міського етапу за 5 

років 

1 Котовська А.А. Англ. мова 1 3 

2 Камінська-Клецкова Я.Ю. Англ. мова - 4 

3 Селютіна М.К. Франц. мова 1 11 

4 Жубинська М.І. Англ. мова - 4 

5 Камишанська О.В. Нім. мова грамота 2 
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6 Кривошея С.В. Англ. мова - - 

7 Шостак В.О. Англ. мова - 1 

8 Осипенко К.Л. Англ. мова          грамота - 

9 МихайлишинаО.П. Англ. мова грамота - 

Результати  

І (гімназійного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

учнів 5-11 класів за 2021-2022 рр. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість 

учасників 

гімназійного 

етапу 

Кількість 

призерів 

гімназійного 

етапу  

1 Котовська А.А. Англ. мова 10 3 

2 Камінська-Клецкова Я.Ю. Англ. мова 34 18 

3 Селютіна М.К. Франц. мова 69 16 

4 Заболотня О.О. Англ. мова 26 5 

5 Жубинська М.І. Англ. мова 29 6 

6 Камишанська О.В. Нім. мова 20 7 

7 Кривошея С.В. Англ. мова 28 15 

8 Пащенко Н.В. Англ. мова 27 13 

9 Шостак В.О. Англ. мова 29 21 

10 Осипенко К.Л. Англ. мова 26 15 

11 Михайлишина О.П. Англ. мова 29 8 

12 Шумакова С.М. Англ. мова 30 3 

13 Куксінська М.Ю. Англ. мова 33 7 

14 Огер О.В. Нім. мова 43 33 
 

Результати  

районного етапу предметних олімпіад за 2021-2022 н. р. 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя Предмет  Кількість призерів 

районного етапу за 

21/2022н.р. 

Кількість 

призерів міського 

етапу за 

21/2022н.р. 

1  Котовська А.А. Англ. мова 1  

2  Камінська-Клецкова Я.Ю. Англ. мова -  

3  Селютіна М.К. Франц. мова 4 1 

4  Жубинська М.І. Англ. мова -  

5  Камишанська О.В. Нім. мова -  

6  Кривошея С.В. Англ. мова -  

7  Шостак В.О. Англ. мова 2  

8  Осипенко К.Л. Англ. мова -  

9  МихайлишинаО.П. Англ. мова 1  

10  Пащенко Н.В. Англ. мова 1  

11  Заболотня О.О. Англ. мова 1  

 

Протягом 2021-2022 н.р. вчителями методичної комісії були створені 

різноманітні навчально-методичні комплекси в кабінетах: тестові завдання 

за навчальними темами, практичні роботи, роздатковий матеріал 

(граматичні та лексичні картки, тексти), слайдові програми.  
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МК вчителів іноземних мов розвиває та удосконалює роботу школи 

молодого вчителя. Досвідчені вчителі надавали та надають 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. 

У вересні, жовтні та грудні перевірявся стан ведення робочих зошитів 

та зошитів для контрольних робіт. Перевірка показала, що переважна 

кількість зошитів обгорнені, підписані, а записи відповідають 

орфографічним вимогам та нормам. Обсяг  робіт відповідає методичним 

рекомендаціям. 

Учителі методичної комісії систематично проводять очно та 

дистанційно практичні заняття та консультації щодо здачі зовнішнього 

незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації, захисту творчих 

робіт МАН та робочих консультацій для досягнення достатнього та 

високого рівнів знань учнів.  

 Однією зі складових методичної системи вчителів НВК «Ерудит» є 

кафедра вчителів початкової школи, яка відповідно до загальної мети 

початкової освіти, визначила пріоритетним завданням своєї діяльності 

різнобічний розвиток особистості дитини. 

 Протягом 2021 – 2022 навчального року класні керівники 1 – 4 класів 

та вихователі груп продовженого дня кафедри вели активну науково - 

методичну роботу через діяльність педагогічної ради та методичної комісії. 

Брали  участь у проведенні педагогічних рад: «Застосування інформаційно-

комунікаційної авторизованої системи електронного журналу «Human» з 

урахуванням вимог Нової української школи в освітньому процесі: досвід, 

виклики, перспективи», «Інституційний аудит внутрішньої системи якості 

освіти НУШ – крок до сучасного освітнього середовища». 

 

Самоосвітня діяльність учителів методичної комісії                               

початкових класів (вебінари / курси /лекції ) у 2021-2022 н.р. 
 

ПІП учителя Освітня 

платформа 

Дата Тема вебінара/ 

курсів/лекції 

Номер 

сертифіката 
 

Сташко А.М. ОР  

«Країна мрій» 

10.02.21 Електронні освітні ресурси-засоби 

управління розвитком навчально-

виховної діяльності учнів 

початкової школи в умовах 

дистанційної форми навчання. 

Курс дистанційної форми 

навчання (8 год) 

2014 

ІППО 15.11.21 Навчання через дослідження в 

початковій школі (10 год) 

DN  

21/22 -SleNP 

Андрусишин 

Л.М. 

ІППО 16.11.21 Організація змішаного навчання 

учнів початкових класів (10 год) 

DN- 

Kz6lir6Cy3 

ІППО 15.11.21 Логічними сходинками до 

математичних вершин (10 год) 

DN 21/22 -

M6TYYl9D3N 



52 

 

ІППО 16.11.21 Підвищення психолого-

педагогічної культури батьків з 

виховання у дітей ціннісного 

ставлення до людини (10 год) 

DN 21\22-

wdrKu82iIF 

ІППО 15.11.21 Як зробити батьків партнерами? 

(10 год) 

DN  

NBFpF4AFHk 

ІППО 16.11.21 Використання lego-технології в 

освітньому просторі нової 

української школи. (10 год) 

DN 21/22 - 

QELsis5HYb 

 

Коцюба О. В. ІППО 07.10.21 Позаурочна діяльність – складова 

освітнього процесу (10 год) 

DN 21/22 -

1RtqXYW8SO  

ІППО  07.10.21 Організація освітнього процесу 

групи продовженого дня (10 год) 

DN 1/22 - 

6x0VzaKdnJ 

ІППО 27.03.22 Використання lego-технології в 

освітньому просторі нової 

української школи  (10 год) 

DN 21/22 -

DcUh2VP5v8 

ІППО 24.03.22 Підвищення психолого-

педагогічної культури батьків з 

виховання у дітей ціннісного 

ставлення до людини (10 год) 

DN  

21/22 -

NBFpF4AFHk 

Вавіло Л.М. ІППО 22.08.21 Методи самореалізації учнів. 

Створення мотивуючого 

освітнього середовища (15 год) 

DN 21/22 -

1RtqXYW8SO  

ІППО 22.04.22 Ораторська компетентність 

педагога. Формування 

позитивного іміджу (15 год) 

DN 1/22 - 

6x0VzaKdnJ 

ІППО 22.04.22 Розвиток пізнавальної активності 

учнів на уроці. Тренди в освіті 

2022 (15 год) 

DN 21/22 -

DcUh2VP5v8 

Чумак Я.О. AtomsHub  03.05.22. Прийоми тренування пам’яті для 

молодших школярів. 

Мнемотехніка (6 год) 

6216870870221 

Герасимова 

Н.П. 

ОП 

«Всеосвіта» 

 

30.03.22. Емоційна підтримка учасників 

освітнього процесу в умовах 

воєнного і післявоєнного стану    

(2 год) 

5357406697300 

ОП 

«Всеосвіта» 

31.03.22 Як створити розвивальне 

середовище для гри та творчості 

просто неба. Особливості роботи з 

дітьми у воєнний час (2 год) 

LMO25271 

ОП 

«Всеосвіта» 

22.04.22. Як допомогти дітям, які пережили 

травмуючі події. Практичний кейс 

для фахівців (2 год) 

ZQ822126 

Волкова С.М. ОП 

«Всеосвіта» 

29.04.22 Психологічний тренінг для 

учасників освітньго процесу 

«Техніка маленьких кроків в 

умовах війни» (2 год) 

SW556298 

ОП 

«Всеосвіта» 

04.04.22. Соціально-побутове орієнтування: 

де і як підібрати необхідний 

матеріал для дітей з ООП (2 год) 

GO981190 

ОП 

«Всеосвіта» 

22.04.22. Стигматизація осіб з психічними 

розладами в освітньому 

середовищі: способи запобігання 

SK905644 

https://hub.atoms.com.ua/Certs/
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та подолання (2 год) 

Жарік С. В. ІППО 31.01.22 Інформаційна грамотність учителя JF145746 

ІППО 23.02.22 Основи медіаграмотності ЕО465535 

ІППО 11.05.22 Використання проектних 

технологій у роботі педагога 

CF9002233 

ІППО 11.02.22 Безпека дитини: що потрібно 

знати освітянам, учням і батькам 

про протидію торгівлі людьми? 

DN21/22 -

tL8KGXnMsJ 

ІППО 11.05.22 Безпечне використання засобів 

побутової хімії 

DN21/22 - 

KZfnDjCEej 

Маркєлова 

Олена 

Іванівна 

КУБГ 15.12.21 НУШ (40 год) DN21/22 - 

wZUvW6mPW 

ГО 

«КвантРаціо» 

15.12.21 Інноваційні підходи до навчання 

дітей з ООП (8 год) 

DN21/22 -

4JdQ3UxFdE 

КУБГ 27.01.22 Підготовка зо до інституційного 

аудиту (30 год) 

210818 

КУБГ 9.05.22 Правовий статус учителя 1712/115673 

КУБГ 9.05.22 Психологічна служба закладу 

освіти 

12714 

Кістіньова 

М.В. 

  

НП 

Eoreplatform 

Web App 

05.04.22 Навчання з попередження 

ризиків, пов’язаних із 

вибухонебезпечними 

предметами (30 год) 

СПК 11-

20/2609 

ОП 

«Всеосвіта» 

10.05.22 ІПР як шлях реалізації освітньої 

траєкторії особи з ООП у ЗДО та 

ЗЗСО 

DN21|22D9TrN

ERmPO 

ОП 

«Всеосвіта» 

11.05.22 Ресурси для забезпечення 

наступності в освітньому процесі 

НУШ 

DN21/22-

KkRk6CpMg 

Доброво-

лянська В.В. 

ОП 

«Всеосвіта» 

20.07.20

21 

Інтерактивна дошка - інструмент 

сучасного вчителя (3 год)  

1468 

Вища школа 

освітнього 

менеджменту 

31.08.21 Кадрові документи в закладі 

освіти (24 години) 

Прослухано 

ОП « 

Мій клас» 

14.11.21 Робота ЕОР «Мій Клас» NV322712 

ЦВ 

MCFP 

08.12.21 Підвищення кваліфікації: як 

планувати та визнавати результати 

(1 год) 

Прослухано 

ГО 

«Прометеус» 

03.02.22 Медіаграмотність для освітян             

(60 год) 

Прослухано 

ДЗВО 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

НАПН 

України 

 03.02.22 Міжнародний освітній форум 

«Трансформації в освіті: виклики і 

перспективи» (4 год) 

78150 

 

Завдяки фаховій майстерності педагогів НВК «Ерудит» став 

важливим плацдармом для проведення районних та міських семінарів. 

 Методична служба НВК працює в тісному контакті з Київським 

університетом імені Бориса Грінченка, що дає можливість спільно готувати 
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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  

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 21 року було підготовлено та проведено психолого-

педагогічний консиліум «Проблемні питання адаптації у 5 класі» при 

співпраці куратора класу, учителів-предметників, психолога. 

Після 24 лютого психологічна служба НВК працює в посиленому 

режимі: проводить психолого-педагогічний супровод та підтримку 

учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій;  надає учнім та 

вчителям консультації щодо  ознак та фаз стресового стану, стресових 

факторів, стратегій поведінки в стресовому стані,  формування особистої 

відповідальності за власне життя, здоров’я, емоції та дії; здійснення 

профілактики дистресів; підвищення рівня стресостійкості, зміни 

внутрішніх установок щодо реагування на стресові ситуації; формування 

практичних навичок саморегуляції. 

 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 Валентина Кайнова), школи вищої педагогічної майстерності   

(керівник Алла Рись). 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 Валентина Кайнова 

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. 
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 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 сприяють виявленню перспектив використання потенційних 

можливостей педагогічних працівників. У 2021-2022 навчальному році 

курсову перепідготовку пройшли усі педагоги закладу в обсязі 30 годин. 

За підсумками атестації в 2021-2022 навчальному році кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії» присвоєно Ірині Огнєвій; 

«спеціаліст першої категорії» - Богдану Поніматченку, Оксані Глєбовій, 

Оксані Коцюбі; «спеціаліст вищої категорії» - Ірині Булах, Ользі Огер, Яні 

Чумак; атестовані на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» Валентина Кайнова, Яна Бойчук, 

Ольга Лімонова; присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Яні 

Бойчук, Ользі Лімоновій; атестована на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель» Валентина Кайнова; 12 тарифний 

розряд присвоєно Ірині Огнеєвій; 11 тарифного розряду - Ілоні Крамар; 

атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» медична сестра Віра Пономаренко. 

     Проведення творчого звіту вчителів, які атестуються, є дієвим засобом 

розвитку ініціативи та творчості педагога, узагальнення й поширення його 

досвіду, підвищення авторитету творчої особистості. Цього року у зв’язку з 

оголошенням військового стану традиційний творчий звіт учителів щодо 

роботи в міжатестаційний період був проведений у дистанційному форматі.  

Освіта вчителів 
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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 

  
Публікації вчителів у педагогічній пресі 
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  Аналіз 

друкованих матеріалів учителів 
 

№ 

п/п 

ПІБ учителя 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-21 21-2022 
публікації в 

професійниї 

виданнях 

публікації в 

професійниї 

виданнях 

онлайн-

публікації 

розробок уроків 

онлайн-

публікації 

розробок уроків 

онлайн-

публікації 

розробок уроків 

1 Корень Л.О.   1  2 

2 Селютіна М.К.   1 2 12 

3 Мища С.М. 1    2 

4 Котовська А.А.      

5 Камінська-Клецкова Я.Ю.  1 3 8 2 

6 Гончаренко Т.А.   2 4 2 

7 Гламаздіна І.О.   1 2 2 

8 Конопля Т.Г.   1 3 2 

9 Лімонова О.Є.    7 3 

10 Яворська С.Я.   2 2 3 

11 Бутко А.І.   2 4 1 

12 Шклярук Г.О.  2 2 3  

13 Жубинська М.І.  5 2 5 2 

14 Манько Л.А.   2  4 

15 Камишанська О.В. 1   3 3 

16 Кривошея С.В.  2 2 3 2 

17 Головко Н.В. 1  2  2 

18 Шостак В.О.  1 1 1 2 

19 Заболотня О.О.   1  2 

20 Федоревська Н.Г.   2 7 2 

21 Охріменко О.М. 3  2  2 

22 Доброволянська В.В.      

23 Маркєлова О.І.     3 

24 Волкова С.М.      

25 Ільченко Н.С.      

26 Вавіло Л.М.     1 

27 Чумак Я.Ю.   1   

28 Коцюба О.В.     1 

29 Кідиба О.В.   2 2 2 

30 Ікол Н.В.    1 2 

31 Осипенко К.Л.   1 5 5 

32 Михайлишина О.П.   1 6 2 

33 Шумакова С.М.   1 5 2 

34 Матвієнко Х.В.   1 1 4 

35 Дмитренко А.В.   3  2 

36 Глебова О.О.     2 

37 Іванюк  Т.М.    1 2 

38 Жарік С.В.    3  

39 Булах І.О.    8 8 

40 Огер О.В.    3 2 

41 Бойчук Я.А.    8 7 

42 Огнєва І.М.    7  

43 Крамар І.С.     2 

44 Хомицька Ю.Б.   1  2 
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45 Пащенко Н.В.     4 

46 Куксінська  М.Ю.     3 

47 Михлик Т.В.     2 

Усього   33 38 102 110 

 

 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 учнів, поставлену на початку навчального року, проведена 

науково-методична робота в 21-2022 навчальному 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 
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самовдосконалення. 

 

Основні  орієнтири виховної роботи у 2021 – 2022 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 2021-2022  

навчальному році визначено:   

- 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; 
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- 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 директорові 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 (грудень 2021 р.) було розглянуто 

питання «Забезпечення фізичного, інтелектуального розвитку та 

ментального психологічного здоров’я учнів в умовах освітнього середовища 

НВК «Ерудит» через використання здоров’язберігаючих педагогічних 

технологій».  

Під час засідань методичної комісії з національного виховання НВК 

«Ерудит» були опрацьовані наступні питання: 

- Методична сесія. Вивчення нормативних документів, які регламентують 

роботу методичної комісії з національного виховання (Марина Селютіна). 

- Аналіз роботи методичної комісії з національного виховання  за 2020-

2021 навчальний рік. Здобутки та недоліки (Марина Селютіна). 

- Визначення  основних  напрямків  методичної  та  виховної  роботи на 

2021-2022 навчальний рік у вимірах Нової української школи (Марина 

Селютіна). 

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

санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи»  (заступник директора з 

НВР Раїса Метенко). 

- Семінар-тренінг на тему «Булінг в учнівському колективі як соціально-

педагогічне явище» (заступник директора з ВР Світлана Чепурна). 

- Індивідуальна картка розвитку учнів. Картка досягнень (практичний 

психолог Юлія Хвиль). 

- Круглий стіл на тему «Застосування інноваційних технологій і методів в 

умовах дистанційного навчання» (Марина Селютіна). 

- Семінар-тренінг на тему «Використання технології тайменеджменту для 

активізації пізнавальної діяльності учнів» (Антоніна Бутко, Наталія Ікол). 

- Семінар-практикум «Ігрові технології як засіб активізації навчальної 

діяльності учнів в умовах дистанційного навчання»  (Яна Бойчук, 

Мар’яна Куксінська). 

- Круглий стіл на тему «Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку 

та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання»  (Наталія 

Марчук, Наталія Федоревська). 

- Скринька невирішених питань. Які традиційні та інноваційні форми 

роботи з  правового  виховання  є  результативними  (практичний  

психолог  Юлія Хвиль). 
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- Педагогічний лекторій на тему «Патріотичне виховання як соціально-

педагогічна проблема сучасності» (заступник директора з ВР Світлана     

Чепурна). 

- Семінар-практикум на тему «Форми та методи формування національної 

свідомості та патріотизму серед школярів (Вікторія Шостак, Ірина 

Гламаздіна). 

- Естафета ідей «Інноваційні технології в роботі з гіперактивними учнями. 

Самовиховання» (Світлана Яворська, Оксана Кідиба). 

- Семінар на тему «Роль гендерної освіти у вихованні здорової свідомої 

особистості» (Марина Селютіна). 

- Підсумки роботи методичної комісії з національного виховання за 2021-

2022 навчальний  рік:  проблеми,  пошуки,  знахідки  (Марина Селютіна,  

Світлана Чепурна). 

- Завдання методичної комісії з національного виховання на 2022-2023 н.р. 

(Марина Селютіна). 

       За сприяння педагогічного колективу та батьків протягом 2021-2022 

навчального року в закладі освіти активно реалізовувалися наступні 

напрямки 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 2021-2022 н.р. у НВК активно проводилися заходи 

національно-патріотичного спрямування, зокрема: 

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

організатор Ілона Крамар); спортивні змагання «Козацькі забави» для 

учнів 5 класів (педагог-організатор  Ілона Крамар, класні керівники 

Олена Михайлишина, Алла Дмитренко);  виховні години в 1-11 класах 

до Дня захисника та захисниць України «Ми маленькі козачата», 

«Козацька звитяга», «Героїв країна – моя Україна», «Козацькому роду 

нема переводу», «Ми – нащадки козаків» тощо. Також учні взяли участь 

у інтелектуальній історичній грі «Козацькому роду нема переводу». Діти 

із захопленням виконували різноманітні завдання пов’язані з історією 

козацтва, звичаями, традиціями козацької доби; 

- 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, узяли участь у веселих квестах та ін.; 
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- цикл заходів був присвячений 80 роковинам  трагедії  Бабиного  Яру, а 

саме: участь у міжнародному проєкті «80 каменів спотикання до 

Бабиного Яру» (10 класи,  учитель історії Ольга Лімонова);  бібліотечні  

уроки  «Бабин Яр – історія та пам’ять» та «Без права забуття» (6-7 класи, 

бібліотекар Тетяна Баштова); учнівський симпозіум «Бабин Яр: пам'ять 

на тлі історії» (10-11класи, учитель історії Яна Бойчук); екскурсія до 

Меморіального комплексу Голокосту «Бабин Яр» (10-11 класи, учитель 

історії Ольга Лімонова); 3D-тур експозицією Національного музею 

Голодомору-геноциду (5-11 класи, класні керівники); екскурсія до 

Музею історії України у Другій світовій війні на виставку, присвяченій 

80 роковинам трагедії у Бабиному Яру (10-А та 10-Б класи, класні 

керівники Антоніна Бутко та Наталія Ікол); 

- 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  Голодоморів та політичних репресій у НВК «Ерудит» 

пройшло ряд заходів. Учителем історії Яною Бойчук 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, уроки 

пам’яті «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою»; 

переглянуто відеоролики «Моторошні дні в історії українського 

народу». У шкільній бібліотеці протягом тижня діяла книжкова виставка 

«Голодний 1933-й» та були проведені бібліотечні уроки «Пам’ять про 

голодні роки». У початковій школі НВК «Ерудит» з нагоди 88 річниці 

Голодомору в Україні був проведений захід «Не кидайся хлібом, він 

святий!» та тематичний конкурс малюнків «Збережи пам’ять. Збережи 

правду». Екскурсом в історію для учнів стали тематичні години 

спілкування, на яких діти дізналися про трагічне минуле свого народу, 

переглянули фотоматеріали про Україну 1932-1933 років, репортажі з 

життя селянства. Учні створили пам’ятну аплікацію «Квітка незабудка» 

та взяли участь в акції «Я доїм шматочок хліба до кінця», долучилися до 

Всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті» у пам’ять про жахливу 

трагедію українського народу; 

-  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 Яною 

Бойчук та Ольгою Лімоновою 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» 
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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 й документальної літератури «Майдан 

– шлях до свободи»; учнівський та педагогічний колективи взяли участь 

у Всеукраїнській акції «Засвіти свічку»; 

- 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 

1917-1922 років», «Універсали Української народної республіки»; 

цікавим був інформаційний калейдоскоп для учнів 8-9 класів 

«Суверенній Україні нині слава й повік»; у 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, ще майже діти…», під час якої учні 

переглянули фільм «Бій під Крутами», у бібліотеці була влаштована 

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 рамках проведення декади історії, яка відбувалася в онлайн форматі, 

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 в XVI-XVII ст.». Інтерактивні навчальні ігри, 

інтелектуальні вікторини, онлайн-опитування, розгадування ребусів, 

анаграм, кросвордів дозволили учням продемонструвати обізнаність з 

історії та ерудицію, позмагатися та набрати певну кількість балів. 

Рефлексію було проведено за допомогою інтерактивної онлайн-дошки 

Padlet, де учні залишили позитивні враження від уроку;                

- класними керівниками спільно з батьками були організовані екскурсії 

Полтавщиною  (8-В клас, класний керівник Світлана Яворська), до 

Вінниці (8-Б клас, класний керівник Марина Селютіна), Умані (7-А клас, 

класний керівник Наталія Федоревська),  Чернігова (7-А та 6-А класи, 
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класні керівники Наталія Федоревська та Яна Бойчук), 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, 

Національного заповідника «Софія Київська», етнографічного 

комплексу «Українське село», Національного парку «Межигір’я» (1-11 

класи);  

- протягом 2021-2022 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» (1-4 класи, керівник  Ірина Огнєва); «Перлинки» (5-10 

класи, керівник Ілона Крамар) та вокальної студії «Срібні дзвіночки» (5-

11 класи, керівник студії Михайло Забродський) учні виконували 

патріотичні пісні; 

- на  заняттях  хореографічної  студії  «Ритми  планети»  (керівник   

Тетяна Решетнікова) та хореографічного гуртка «Капітошки» (керівник 

Анжеліка Олефіренко)  діти розучували народні сценічні та фольклорні 

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

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

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

екскурсійний маршрут пролягав через Голосіївські схили біля Дідорівських 

ставків (керівник туристсько-краєзнавчого гуртка «Вершина» Юлія 

Хомицька).          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. 

1.  Уже стало доброю традицією в листопаді проводити заходи, присвячені 

Дню української писемності та мови і вшануванню пам’яті Нестора 

Літописця. Це свято, яке щороку відзначають в Україні 9 листопада. 

З цієї нагоди онлайн-простір НВК «Ерудит» перетворився на 

літературну світлицю, яка покликала до себе на вогник шанувальників 

поетичного слова. Учні 5-11 класів підготували чудові поетичні рядки про 

нашу мову, про рідну Україну. «Мова – це пращурів голос, мова – основа 

життя» – саме ця думка об’єднала юних читців, які продемонстрували 

власні вміння добре володіти технікою мовлення в єдності всіх її елементів, 

користуватися засобами логіко-емоційної виразності й читання (мовними 

тактами, паузами, логічними наголосами, мелодикою, темпом, емоційним 

забарвленням тексту).  
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У День української писемності та мови учні та вчителі НВК «Ерудит» 

дистанційно долучилися до написання щорічного Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності.   

Також учні 5 класів відвідали Музей книги та друкарства в рамках 

Фестивалю дитячої книги, який щороку організовує музей. Вони  зустрілися 

з відомими українськими дитячими письменниками Іваном Андрусяком та 

Сергієм Пантюком. Діти послухали захопливу розповідь письменників про 

свої твори, процес написання нових робіт та їх друку. Спілкування було 

інтерактивним та цікавим. Кожен учень отримав від письменників книги з 

їхніми автографами. Співробітники  провели пізнавальну екскурсію залами 

музею. Діти дізналися багато цікавого про книгу, історію її появи й 

розвитку та про те, як видозмінювалися прилади для письма. Крім того, 

хлопчики та дівчатка взяли участь у майстер-класах, де спробували робити 

гравюру, виготовляти обкладинку. 

У День української писемності та мови  вихованці початкової школи 

НВК «Ерудит» відзначили найкращих популяризаторів українського слова, 

провели виховні години: «Пізнаймо в серці рідне слово», «Наша мова 

калинова», «Слово наше рідне – слово українське»,  «Коштовний скарб 

народу – наша мова». Узяли участь в онлайн-олімпіаді  кращих знавців 

української мови, були активними учасниками онлайн – конкурсу до Дня 

української писемності та мови «Слово до слова». Справжні українці, 

шанувальники мови, знавці рідного слова продемонстрували власні знання 

та вміння під час змагання в мовознавчій вікторині «У рідному слові – 

велика сила». Цього дня також відбулося відкриття шкільного конкурсу 

знавців рідної мови імені Петра Яцика. Учні мали змогу поринути у світ 

краси й принад рідної української мови. 

У рамках проведення декади іноземних мов, яка відбувалася під 

девізом How many languages you know, so many times you are a person 

(«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина»), пройшли цікаві та 

різноманітні заходи, а саме: музичний марафон англомовних пісень та 

колядок, конкурси виконання віршів англійською мовою та інтерактивні 

ігри «Well done, folks», вікторини «English for Fun», «Le français sans peine» 

тощо. Протягом декади учні поглибили свої знання з граматики та лексики, 

дізналися багато про звичаї та традиції Британії та США, Франції та 

Німеччини, співали пісні, розгадували кросворди та ребуси, виявили 

здібності у виразному читанні поезії та у володінні іноземною мовою.  

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

районних конкурсах та олімпіадах, а саме: 

- Всеукраїнському конкурсі «Ok, Google»; 

- Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді «НА УРОК» з інформатики (6-10 

класи); 

- Всеукраїнському конкурсі «Наука – це цікаво» від Національного 

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

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

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

України та видавництва «Ранок» (8-11 класи); 
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- районному етапі VІІІ Київської відкритої олімпіади з лінгвістики; 

- районній олімпіаді з комп’ютерної графіки (6-11 класи); 

- міському конкурсі малюнків «Світ без насильства очима дітей»; 

-міському конкурсі дитячо-юнацької творчості «Чорнобиль. Природа. 

Відродження»;  

- районному етапі конкурсу «Пожежа очима дітей»; 

- міжнародних дистанційних олімпіадах з усіх предметів шкільної програми 

в 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 ім. Вадима Гетьмана та Київського 

національного університету будівництва та архітектури в рамках 

Міжнародної виставки «Освіта і кар’єра - 2021». Учні 11 класів під час 

роботи над проектом «Бізнес-планування  та ІТ»  спробували  себе  в  ролі  

підприємців  (учителі Алла Дмитренко та Оксана Глєбова). 

Дев’ятикласники ознайомилися з роботою комп’ютерного дизайнера та 

моделювали «Клас майбутнього», використавши онлайн  платформу  для   

3D   моделювання  «Icograms»  (учитель   Алла Дмитренко).  Під  час  

заходів  до  Міжнародного  дня  інформатики  (учителі Алла Дмитренко та 

Оксана Глєбова) учні 10 класів ознайомилися з професіями, пов’язаними з 

інформаційними технологіями, їхніми перевагами та недоліками; для учнів 

11 класу пройшов круглий стіл на тему «Smart-суспільство. Професії 

майбутнього». 

Щороку на початку лютого у світі відзначається День безпечного 

Інтернету (Safer Internet Day). У цьому році цей день пройшов під гаслом 

«Разом для найкращого Інтернету». Головна мета таких заходів — нагадати 

учням про інформаційні небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися в 

Інтернеті, допомогти школярам засвоїти правила поведінки в мережі, 

актуалізувати та закріпити знання про безпеку в онлайні, отримані раніше. 

Учителі інформатики Оксана Глєбова та Алла Дмитренко разом з учнями 

провели уроки-тренінги на тему «Діти та Інтернет: медіабезпека дітей у 

мережі», адже саме медіаграмотність – це потужний щит від фейків та 

викривленої інформації. І зараз це одна з ключових навичок XXI століття, 

без якої не обійтися нікому. 

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 
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виховної діяльності обираються з урахуванням вікових особливостей та 

інтересів учнів. 

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 у 

НВК було проведено ряд заходів, а саме: 

- на початку грудня учнівський та педагогічний колективи долучилися 

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

10 грудня - урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини;  

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

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 Ілони Крамар 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»;  
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- 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»; 

- 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 Світлана Чепурна та Юлія Хвиль 

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» (Олена Михайлишина, 5-А клас); «Сам удома та надворі» 

(Алла Дмитренко, 5-Б клас); «Дитина має право» (Яна Бойчук, 6-А клас);  

«Правова культура учнів» (Мар’яна Куксінська, 6-Б клас); «Культура 

спілкування  й взаємини в повсякденному житті» (Наталія Федоревська, 7-А 

клас); «Учимося толерантному спілкуванню» (Наталія Марчук, 7-Б клас); 

«Мої права та обов’язки»  (Оксана Кідиба, 8-А клас); «Правова абетка» 

(Марина Селютіна, 8-Б клас); «Подорож  у  країну прав» (Світлана 

Яворська, 8-В клас); «Підліток і закон» (Вікторія Шостак, 9-А клас); 

«Виникнення держави і права» (Ірина Гламаздіна, 9-Б клас);  «Уроки 

Феміди»  (Антоніна Бутко, 10-А клас); «Права й обов’язки громадян 

України» (Наталія Ікол, 10-Б клас); «Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх» (Тамара Конопля, 11-А клас; Катерина Осипенко, 11-Б 

клас).  

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  Аллою Дмитренко та Оксаною Глєбовою 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. 
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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 Олександром Чепуром 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 Юлія Хвиль). 

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 Світлана 

Чепурна). 
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, спрямованих сформувати уявлення 

в дітей про проблему насилля й 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, учитися 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 
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між гармонією та дисгармонією, пов’язаний з насильством, привернути 

увагу громадськості до цієї проблеми та застерегти майбутнє покоління від 

небезпеки. 

Цікаво й корисно у НВК «Ерудит» пройшов День з поліцейським та 

рятівником. Учнівська спільнота мала унікальну можливість зустрітися з 

працівниками Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та 

Національної поліції України. Учням розповіли про правила безпечної 

поведінки та дотримання правил пожежної безпеки в побуті, небезпеку 

використання таких предметів, як сірники та петарди, про небезпеку 

вибухонебезпечних та невідомих предметів. Також у цей день відбулися 

зустрічі з батьками – працівниками Національної поліції України у м. Києві, 

а саме: В’ячеславом Полухіним, Олександром Бабієм та Мариною Кулик. 

Учні ознайомилися з особливістю роботи поліції, різними підрозділами, 

підходами у виявленні й знешкодженні зловмисників. Особливу увагу було 

приділено соціальним сітям, якими захоплюються сучасні діти, та які 

наслідки можуть мати анонімні дзвінки в поліцію для подальшого 

дорослого життя.  

З метою формування громадського світогляду підростаючого 

покоління в забезпеченні пожежної та техногенної безпеки в державі у НВК 

«Ерудит» пройшов шкільний етап Всеукраїнського конкурсу дитячих 

малюнків та робіт на протипожежну та техногенну тематику.      

За ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 2021-2030 роки 

проголошуються Другим Десятиліттям дій по забезпеченню безпеки 

дорожнього руху.  Педагогічний та учнівські колективи нашого закладу 

освіти також не стоять осторонь. У рамках національного проекту 

«Безпечна країна» у НВК «Ерудит» були проведені виховні години та 

бесіди, вікторини та квести з використанням відеопрезентацій та 

навчальних мультфільмів, присвячених  безпеці дорожнього руху. Класні 

керівники під час виховних годин «Запам’ятай! Твоє життя у твоїх руках!», 

«Безпека на дорогах. Травмуючі фактори»,  «Обов’язки і права пішоходів» 

тощо акцентували увагу учнів  на основні правила безпечної поведінки  та 

правила дорожнього руху. 19 листопада 2021 пройшов Єдиний 

національний урок на тему «Безпечна дорога додому». У цікавій ігровій 

формі діти повторили вже відомі правила дорожнього руху, означили дії у 

випадку ДТП та надання першої медичної допомоги, створили виставку 

малюнків. Педагоги обґрунтували важливість дотримання безпечної та 

відповідальної поведінки на дорозі задля збереження життя та здоров’я, 

адже сьогодні, навчаючи дітей правилам дорожнього руху, ми закладаємо 

надійний фундамент майбутнього безпечного життя. 

Гендерна рівність є фундаментальним правом та необхідною умовою 

досягнення цілей зростання, соціальної єдності та демократії. Для того, щоб 

учні успішно навчалися, стали впевненими в собі особистостями, 

відповідальними та активними громадянами, необхідно приділяти увагу 

забезпеченню гендерної рівності, рівному позитивному ставленню до дівчат 

та хлопців, а також навчанню з гендерних питань. З цією метою у НВК 
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«Ерудит» пройшов Тиждень гендерного виховання. Класними керівниками 

були проведені виховні години, бесіди, уроки гендерної рівності. 

     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 09.2001 № 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 – 13 осіб;  

діти,  батьки яких є учасниками бойових дій на Сході України, – 42 особи; 

дитина, батько якої загинув в АТО, – 1 особа; діти, які постраждали внаслідок 

збройних конфліктів, - 3 особи; діти з внутрішньопереміщених сімей – 40 

осіб; діти з обмеженими фізичними можливостями (інваліди) – 10 осіб; діти з 

багатодітних родин – 88 осіб; діти із малозабезпечених сімей – 1 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, установлюються 

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 

учні); шаховому гуртку «Шаховий король» (5 учнів); туристсько-

краєзнавчому  гуртку  «Вершина»  (8  учнів); гуртку «Бісероплетіння» (7 

учнів); гуртку «Гончарики» (5 учнів), гуртку «Чарівний пензлик» (3 учні). 

Трудове виховання - процес залучення учнів до різноманітних 

педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою 
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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 у 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»). 

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 2021-2022 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», свято 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 «Царівна Несміяна», прем’єра вистави «По щучому 

велінню» (за твором Марка Кропивницького). Учні НВК узяли участь у 

конкурсах малюнків, а саме: районних конкурсах 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. 

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». 

          Протягом 2021-2022 навчального року працювало 19 гуртків за такими 

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

технічний, оздоровчий, фізкультурно-спортивний та туристично-

краєзнавчий. 

Гуртки соціально-педагогічного напрямку: 

 гурток юних журналістів «Проба пера» (керівник Леся Пронь); 

 гурток  «Кольорові емоції» (керівник Юлія Хвиль). 
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       Гуртки художньо-естетичного напрямку: 

- хореографічна студія «Ритми планети» (керівник Тетяна 

Решетнікова); 

- хореографічний гурток «Капітошки» (керівник Анжеліка 

Олефіренко); 

- танцювальна студія «Disco» (1 класи) (керівник Максим Мельник); 

- театральна студія «Дійство» (керівник Леся Пронь); 

- гурток «Чарівний пензлик» (керівник Ілона Крамар);  

- гурток «Бісероплетіння» (керівник Тетяна Баштова); 

- гурток «Гончарики» (керівник Ірина Кожушна); 

- музична студія «Срібні дзвіночки» (керівник Михайло Забродський); 

- вокальний гурток «Перлинки» (керівник Ірина Огнєва); 

- вокальний гурток «Музична абетка» (керівник Ілона Крамар). 

     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. 

Традиційно на початку нового навчального року у НВК «Ерудит» 

пройшов «Олімпійський тиждень», у рамках якого було організовано 

чимало цікавих заходів: тематичні виховні години, інформаційні хвилинки, 

олімпійські уроки, на яких учні мали можливість більше дізнатися про 

історію виникнення Олімпійських ігор, видатних спортсменів та 

Олімпійських чемпіонів України, які прославляють нашу країну на світовій 

арені. Протягом тижня   діти створювали цікаві та змістовні плакати до Дня 

спорту «Знай наших олімпійських чемпіонів» та «Олімпійські ігри», брали 

участь у виставці малюнків «Спорт у моєму житті», змаганнях з футболу, 

баскетболу «Веселі старти». 

Родзинкою Олімпійського тижня стало проведення «Олімпійського 

уроку», ініційованого Національним олімпійським комітетом України. 

 Учні брали активну участь у проведенні спортивної та туристично-

краєзнавчої роботи. Доброю традицією стало проведення у НВК декади 

фізичної культури та спорту, метою якої було поширення ідей олімпійського 

руху в Україні, формування в дітей мотивацій до здорового способу життя 



74 

 

тощо. Також учні закладу освіти взяли участь у туристичних походах та 

змаганнях.  

До Всесвітнього дня здоров’я було організовано ряд заходів, а саме: 

гру-змагання між учнями 5 класів «Стежинками здоров’я», виставку 

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 у тренінгу «Вплив стресу на здоров’я». 

 Протягом 2021-2022 н.р. працювали гуртки фізкультурно-

спортивного, оздоровчого та туристично-краєзнавчого напрямку, а саме: 

спортивні секції з волейболу (керівник Олександр Шеремет), баскетболу 

(керівник Степан Тільга) та футболу (керівник Даніель Голоколосов); 

гурток  «Оздоровча гімнастика»  (керівники Наталія Марчук – 5-7 класи; 

Віктор Назимок – 8-11  класи);  туристсько-краєзнавчий  гурток «Вершина» 

(керівник Юлія Хомицька). 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.    

Розвинути інтелект та логічне мислення учні мали можливість під час 

занять шахового гуртка «Шаховий король» (керівник Анатолій Киселевич).  

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.    

                  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 та 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 
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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 Леся Пронь) 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».  
  Таким чином, виховна робота у НВК у 2021-2022 навчальному році була 

ефективно спланована,  забезпечувала всебічний розвиток особистості 

учнів.  

Протягом 2022-2023 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 01.08.2017 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 
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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 2021 рік, представлені в 

таблиці: 

 

Фінансове забезпечення 

 2021 2022 

1 2 3 

Обсяг затверджених видатків у бюджеті м. Києва 41 595 197 48 843 310 

Загальний фонд 41 595 197 18 013 623 

- заробітна плата з нарахуваннями 34 132 486 38 642 756 

- харчування 962 727 969 832 

Поточні видатки 
553 325 30 206 178 

- дріб’язок на побутові потреби 2 350 1 432 022 

Спеціальний фонд  

(бюджет розвитку) 
  

Придбання обладнання   9 577 045 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 519 771 3 789 350 

Медикаменти 132 881 112 647 

Спеціальний фонд (власні надходження)   

Поточне утримання одного учня   

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 2021 р. на розвиток, модернізацію 

матеріально-технічної бази, господарчі проблеми витрачено 576694,49 грн. 

позабюджетних коштів (кошти благодійного фонду «Перспектива освіти». 
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 НВК виробничо-господарської 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 28 

Кількість учнів 919 

Середня наповнюваність класів  1-4кл. – 35; 5-9 кл. – 35; 10-11 кл. - 30 

Мова навчання українська 

Кількість груп продовженого 

дня та в них учнів 

13 груп 

244 

Поглиблене вивчення 

предметів (класів та учнів у 

них) 

Англійська мова 

5-11 класи 

478 учнів 

Профільне навчання  

(класів та учнів у них) 

Гуманітарний профіль 

5-11 класи 

478 учнів 

Кількість пед..працівників 83 

Кількість тех.працівників  56 

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 

Експериментальна та 

інноваційна робота  

Організаційні психолого-педагогічні умови 

впровадження е-навчання у школі 

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» 
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Якісний склад працівників 

НВК “Ерудит'” м. Києва 

 

1. Вакансії: немає 

2. Усього працівників:  139 осіб 

2.1. Педагогічних працівників: 83 особи 

2.2. Технічних працівників: 56 осіб (разом  з бібліотекарем, 

медичною сестрою) 

3. Основні педагогічні працівники:  80 осіб 

4. Сумісники:  3 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 83 особи 

(100%)  

 

10. Кваліфікаційний рівень учителів: 

вища категорія: 56 осіб     –    67 % 

І категорія:         9 осіб       –    11 % 

ІІ категорія:        14 осіб      – 17 % 

спеціаліст:          4 особи    –    5 % 

11. Звання: 

учитель-методист: 20 осіб –    24  % 

старший учитель: 17 осіб  –    20 % 

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 4 5% 

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% 
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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 

23 31% 

75 Грамота районного управління освіти 30 40% 

75 Подяка районного управління освіти 20 24% 

75 Мають педагогічні звання 37 44% 

12. Військовозобов’язані:   4 

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 05.01.2022 № 54 «Про організацію 

харчування учнів за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2022 році», 

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», ст. 40 Закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», на виконання постанов Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм 

та Порядку організації харчування в закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», 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», від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію 

харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

№ 850 (850-2003-п) від 04.06.2003), від 9 грудня 2020 року «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої  респіраторної  хвороби  COVID - 19,  спричиненої  

коронавірусом   SARS-CoV-2, Міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2019-2023 роки»,  затвердженої  рішенням  Київської  

міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518, згідно рішень Київської 

міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2003-%D0%BF
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пільг та гарантій 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), розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2021 

№ 197 «Про внесення змін до розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 10 травня 2018 року № 323», наказу 

управління освіти Солом’янської  районної  в  місті Києві  державної  

адміністрації  від 06.01.2022 № 3 «Про організацію харчування учнів у 

закладах загальної середньої освіти Солом’янського району м. Києва у 2022 

році». 

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 2021-2022 навчального 

року здійснювало товариство, яке виграло тендерні процедури по наданню 

послуги з організації харчування в закладах освіти Солом’янського району, 

а саме - КП «Школярик». 

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 

Держпродспоживслужбою м. Києва, 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 й 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 4-Б класу,  представники 

батьківської громадськості, учні. 
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Протягом 2021-2022 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 затвердженого 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 в 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 (Київської міської державної адміністрації) від 

05.01.2022 № 54 «Про організацію харчування учнів за рахунок коштів 

бюджету міста Києва у 2022 році» 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 рекомендацій 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 й 

запропоновано для надання послуг з організації харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти за бюджетні кошти) у 2021-2022 навчальному 

році гарячі сніданки для учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 5-11 

класів організовувалося 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. 
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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 2021-2022 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». 

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. 

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. 
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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. 

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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ІІ. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, стан дитячого травматизму 
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нашого закладу освіти. Відповідно до «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально–виховного процесу в установах і 

закладах освіти» проводиться належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці усіх 
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учасників освітнього процесу. 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.  

Із 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. Головна 

мета  служби з охорони праці у НВК -  збереження життя та зміцнення 

здоров’я здобувачів освіти, працівників у процесі навчальної та трудової 

діяльності, вихованні й організації відпочинку. 

Питання охорони праці у НВК «Ерудит» вирішується на основі 

законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також 

галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов 

охорони  праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку 

системи управління цією важливою сферою. 

     На початок 2021 - 2022 навчального року видано накази щодо організації 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. У закладі розроблені посадові 

інструкції  й інструкції з охорони праці. Наявні й ведуться наступні 

документи з техніки безпеки та охорони праці: 

1. Акт прийому готовності закладу до нового навчального року; 

2. Акти - дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, спортивній 

та тренажерних залах, майданчиках; 

3. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; 

4. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці; 

5. Журнал реєстрації нещасних випадків; 

6. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями; 

7. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 

8. Журнал видачі інструкцій з охорони праці; 

9. Інструкції з охорони праці в навчальних кабінетах, спортзалах; 

10. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі. 

 Здійснена санітарно–технічна паспортизація типових навчальних 

кабінетів та кабінетів підвищеної небезпеки, поновлено й доукомплектовано 

інструкції, тематичні папки.  На засіданні педради 30 серпня 2021 року 

затверджено план роботи НВК «Ерудит» м. Києва на     2021-2022 

навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності». 

Перед початком навчального року були зроблені заміри контурів 

заземлення та ізоляції електрообладнання у 2021 році зі складанням 

відповідного дозвільного акту.  

Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності затверджені наказом директора  закладу освіти.  Інструкції 

складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, 
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затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці  МПСП 

України. 

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. 

Один раз на три роки за планом роботи закладу проводиться навчання 

та перевірка  знань працівників НВК з питань охорони праці,    безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки тощо. Формою перевірки є іспит, який 

проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді письмового 

опитування.  

 Перевірка знань була проведена в лютому 2021 року відповідно до 

наказу № 39-аг від 23.02.2021  «Про проведення навчання та перевірку 

знань працівників НВК «Ерудит» м. Києва з питань охорони праці». 

Розроблено план навчання. Результати перевірки оформлені протоколом. 

Протягом року проводиться моніторинг гігієни навчальних 

приміщень, умов праці вчителів та навчання учнів. Під час літніх канікул 

організовано  ремонт приміщень щодо виявлених недоліків: обробка та 

фарбування стін, рівняння нерівностей, осушення вологих поверхонь, 

ревізія апаратури та техніки.    

На 01 вересня 2021  року всі  працівники НВК «Ерудит»  надали 

медичні книжки з дозволом на роботу.  01.09.2021  класними керівниками 

був проведений вступний інструктаж із усіма учнями закладу,  про що 

свідчать записи в класних журналах. Учителями-предметниками були 

проведені первинні інструктажі зі здобувачами освіти 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 відповідних журналах.  

Питання охорони  праці  обговорювалися на засіданні педагогічної 

ради «Системний менеджмент охорони праці як основа створення 

безпечних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу», на 

нараді при директорові. У НВК «Ерудит» відпрацьована програма 

вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів закладу. 

Повторні інструктажі проводяться 2 рази на  рік  (у серпні та січні) для 

всього колективу.  

Із метою здійснення заходів безпеки перебування учасників 

освітнього процесу з 2018 – 2019 навчального року введено пропускний 

режим, який здійснюється по теперішній час. 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 НСБ «Сіріус» 
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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 господарчої 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.   

Медичне обслуговування учнів НВК  здійснюється сестрою 

медичною.   

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 

освітнього процесу та інших 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, інформатики, трудового навчання, 

фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком 

практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ. 

Відповідно до розроблених заходів з 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, зорова гімнастика під час роботи на 

комп’ютерах, прогулянки на свіжому повітрі, діяльність спортивних секцій 

«Вершина» (керівник Юлія Хомицька), оздоровча гімнастика (керівник 

Наталія Марчук), заняття в тренажерній залі, рухливі ігри під час роботи 
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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 Тетяна Решетнікова, Анжеліка Олефіренко), вокальному 

(керівник Ілона Крамар ). 

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. 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 2021-2022 навчальному  році не виявлено. 

Із 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 у класних журналах. 

Згідно встановлених термінів проводяться й необхідні випробування 

та огляди технічних засобів, устаткування, шкільного обладнання, 

вимірювання опору ізоляції. З метою попередження виникнення 

травматичних ситуацій систематично здійснюється перевірка всіх підходів і 

територій закладу на наявність виритих ям, відкритих каналізаційних люків. 
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Створені санітарно-гігієнічні й санітарно-побутові умови роботи 

працівників та здобувачів освіти згідно з нормативно-правовими актами. У 

належному безпечному стані утримується територія закладу. Регулярно 

проводиться огляд шкільних приміщень та шкільної території щодо 

дотримання  протипожежного режиму.  Робочі місця організовано 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.  

Щорічно на зборах трудового колективу проводяться відповідні звіти 

про виконання колективної угоди між адміністрацією школи та 

профспілкою щодо охорони праці. Під час проведення як загальних заходів 

у закладі освіти, так і районних масових заходів у кожній структурній 

одиниці призначалися особи, відповідальні за збереження життя й здоров’я 

здобувачів освіти. 

У вересні 2021 року та лютому місяці 2022 року в закладі  

проводилися практичні заняття з евакуації учнів і працівників на випадок 

пожежі або інших надзвичайних ситуацій згідно з планами евакуації, про 

що свідчать акти, складені за результатами тренувальних евакуацій.  

У цьому навчальному році до 10 вересня 2021 року у НВК «Ерудит» 

відбулась перевірка Головним управлінням Держпраці у Київській області з 

охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці. Були виявлені окремі 

недоліки з питань охорони праці, які відповідальні працівники НВК до         

10 жовтня 2021 року ліквідували, а саме: заведено «Журнал обліку, 

перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників», «Журнал обліку 

засобів індивідуального захисту», Картки реєстрації засобів індивідуального 

захисту, «Журнал реєстрації випробування придатності з використання у 

господарстві ЗЗСО драбин та стелажів». Під час перевірки були оглянуті 

навчальні кабінети, спортивні й тренажерні зали,  бібліотека, приміщення 

господарювання. Також була вивчена відповідна документація. 

У цілому було відзначено наявність чіткої системи роботи з питань 

охорони праці за виключенням окремих недоліків, які у визначений термін 

виконано. 

 У закладі освіти проводяться заходи щодо запобігання дитячого 

травматизму, застосовуються різні форми та методи, серед яких: лекції, 

перегляд фільмів, групові дискусії.  З метою формування навичок 

безпечної поведінки та пропаганди здорового способу життя для учнів 

проводяться шкільні радіолінійки, вікторини, конкурси, екскурсії, 

зустрічі з представниками Управління патрульної поліції міста Києва, 

робітниками районного відділу ГУ ДСНС України в м. Києві, лікарями 

тощо.   

 У другій половині І навчального семестру з метою попередження 

дитячого дорожньо-транспортного травматизму було проведено ІІ етап 

Тижня безпеки дорожнього руху  з 17 по 21 листопада 2021 року, під час  

якого проводилися тематичні виховні години, вікторини «Правила 

безпечної поведінки», конкурси малюнків, перегляди тематичних 

відеофільмів та відеороликів. Матеріали про ці заходи розміщено на сайті 

НВК «Ерудит». 
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         На виконання річного плану управління освіти спільно з 

Солом’янським управлінням ДСНС України в м. Києві проводився 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, під час якого з 

учасниками освітнього процесу відпрацьовано план евакуації на випадок 

пожежі та надзвичайних ситуацій. Під час проведення Тижня 

проводилися рольові та дидактичні ігри, бесіди, заняття, спортивні 

конкурси, спрямовані на формування в дітей ціннісного ставлення до 

власного здоров’я та життя,  поліпшення якості освітньої роботи з питань 

пожежної безпеки.   

        З метою своєчасного виявлення пожежі та забезпечення вимог 

безпеки в закладі освіти обладнана та виведена на пульт автоматична 

пожежна сигналізація. НВК забезпечений первинними засобами 

пожежогасіння.  

Цілеспрямовано проводиться й підготовка до Дня цивільного захисту, 

двічі організовувалися протягом І семестру тренувальні заняття з евакуації 

учасників освітнього процесу з приміщення школи. Результати цієї роботи є 

досить позитивними, адже такі заходи проходять дисципліновано, дають 

можливість відпрацювання певних умінь та навичок при виникненні 

екстремальних ситуацій. Протягом вересня місяця в класних колективах 

відбулися зустрічі з представниками поліції та працівниками органів 

надзвичайних ситуацій до Дня з поліцейським та рятівником, проводилися 

інформаційно-практичні заходи з протипожежної безпеки (Ознайомлення з 

роботою бригади пожежних та пожежної машини тощо). 

Класні керівники 1-11 класів забезпечують вивчення учнями правил 

поведінки з вогнем, на водоймищах, з вибухонебезпечними предметами. З 

цією метою оформлені різного роду пам’ятки, з якими ознайомлені діти.   

З метою  інформування учасників освітнього процесу про основні 

вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, 

що діють у межах закладу, проводяться різного роду інформаційні виховні 

години, конкурси – огляди знань  з питань охорони праці,  консультації, 

наприклад, консультування на теми: «Вплив небезпечних та шкідливих 

факторів на організм людини», «Виникнення надзвичайних ситуацій та 

виконання дій, спрямованих на їх ліквідацію», «Вимоги пожежної безпеки, 

для приміщень різного призначення при проведенні культурно-масових 

заходів», «Основи електробезпеки», «Поняття про виробничу санітарію та 

гігієну праці», «Вимоги та правила експлуатації освітлення», «Невідкладні 

дії для подолання паніки».  

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 здійснення контролю ведення пропускного режиму у НВК 

«Ерудит»; 

- про підготовку НВК до роботи в осінньо-зимовий період; 

- про організацію охорони праці у НВК; 
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- про відповідальність за життя і здоров’я дітей під час освітнього 

процесу у І (II) семестрі 2021-2022 навчального року; 

- про організацію та проведення практичних тренувань під час 

надзвичайних ситуацій – евакуація в укриття; 

- про організацію та проведення Тижня 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 2021 - 2022 навчальному році не зафіксовано, крім окремих 

випадків під час уроків фізкультури та на перервах. Таких випадків 

відбулося сім.  Були створені комісії, проведені відповідні заходи 

розслідування, вивчення причин травмування, видані накази. 

Охорона праці - це система законодавчих актів і соціально-

економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, які 

гарантують збереження здоров'я  працездатності людини.  

Поняття «охорона праці» близьке до поняття «гарантування безпеки 

життєдіяльності». Головною метою служби охорони праці є збереження 

життя та зміцнення здоров'я здобувачів освіти, працівників у процесі 

освітньої діяльності, виховання й організованого відпочинку. Над цим 

працює колектив НВК «Ерудит». 
 

 

Діяльність Ради НВК «Ерудит» 

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 освітнього процесу. 

Батьки беруть участь у різних формах діяльності:  

 у днях творчості дітей та їх батьків; 

 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 зустрічі 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; 
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 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 з Сімейним 

кодексом України  «Права та обов’язки матері, батька і дитини» 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, онлайн-зустрічі у форматі круглих столів тощо) сприяють 

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, налагоджене 

співробітництво із  Службою у справах дітей та сім’ї Солом’янської РДА, 

сектором  ювенальної превенції  Солом’янського УП ГУ НП України в м. 

Києві, проводяться заходи на виконання законів України «Про 

попередження насильства в сім’ї», «Про запобігання та 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.  
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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 й    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 зміцненні співробітництва вчителів, учнів та їх батьків; 
 

 у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання 

учнів; 

 у зміцненні навчально-матеріальної бази НВК; 

 в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій у 

різних напрямках виховної роботи;  

 у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень та 

ін. 

Основною метою батьківських комітетів класів є створення умов для 

формування колективу класу та сприятливого розвитку в ньому кожної 

дитини. Батьківські комітети класів завжди надають допомогу класним 

керівникам в організації та проведенні екскурсій, свят тощо.  

               Між адміністрацією НВК, батьківським комітетом та Радою 

учнівського самоврядування укладено угоду про співпрацю, затверджені 

заходи на її виконання. 

При Раді НВК сьогодні функціонує сім робочих органів-секторів: 

«Знання», «Творча обдарованість», «Охорона життя та безпека 
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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; 

 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 

вдосконаленню внутрішньошкільного управління та розвитку НВК як 

соціальної системи. 
 

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 
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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; 

 здійснюється наукове керівництво творчістю учнів та вчителів; 

 поповнюється літературою шкільний бібліотечний фонд; 

 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.  

Позитивний результат проведеної роботи отримано завдяки взаємодії 

Ради учнівського самоврядування, Ради НВК та Піклувальної ради. Завдяки 

співпраці цих органів громадського самоврядування реалізується принцип 

громадсько-державного управління на практиці. 
 


